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                  KİTABU-L MECMUATUL ACABUL HİKMET   

              

                                           YAZAN DERLEYEN 

                                          Halil İbrahim El Kadiri 

                                                0541 355 31 98   

Bir Çok Binlerce Sayfa Yazılmış Havas Kitapları Okudum.Lakin 

Süzdün zaman Elimizde İşe Yarayan 10 Sayfayı Geçmedini Kuru 

Kalabalıktan Ve Hikaye Hurafelerden İbaret Oldugunu Onun İçin Ben 

Acizene Halil Doğan Olarak Kısa Ve Öz Bazı Denenmiş Tecrübeye 

Dayalı Tılsım Ve Vefkleri işlemleri Kendisi Küçük Lakin sırrı Büyük 

Olan Bu Kitaba Topladım.Bunları Toplarken Kolay Toplanmadı Kimki 

iznim olmadan Bu kitabı Dagıtırsa Hakkım haram ola İnsaalah Fayda 

Bulmaya Belara Düçar Ola Kul Hakkından Korkun.Zira Allahın 

Şehitlere Bile Af göstermedi Tek Şey Kul Hakkıdır.Elimde 120 Yakın 

Türkçeye Çevrilmiş Orijinal Kitablar Bulunmaktadır.İnsaalah 

Kardeşlerimiz Bize Ulasırlar.Hertürlü Havas Malzemesi Bulunur. 

Ey Bu ilme Talip Olan Kimse Bu Kitabın İçindekiler Dogru Ve 

Tamdır.Bundan Şuphen Olmaya.Sen Rabbine Hamd Et.Sakın Gaflete 

Düşüp Harama Kullanma Ahirette Cehnnem Atesine Düşmekten 

Kork. 

Ben Garip Derviş Diycem Budur.Seyyid Abdulkadir,Seyh Muhiddin 

arabi,İmam Gazali,İmam Ahmet El Buni,Hz lerin Ruhlarına 3 İhlas    

Ve 1 Fatiha Okumayı Eksik Etmeyin İnsallah. 

 

ÖNSÖZ 

 

  ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

  َاحلَْْمُدِ ِهللا َربِّ الْـَعاَلِمَني َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعلَـى َسيِِّدنَا ُحمَمٍَّد َخامتَِ ْاالَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلَني َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َاْمجَِعني

 

Bismillâhirrahmânirrahiym 

Elhamdülillâhi Rab’bil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ 

Muhammed in hâtemil enbiyâ-i vel mürselîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi 

ecmeiyn. 

( Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın adıyla 

Hamd Âlemlerin Rab’bi olan Allâh (Celle Celalüh) a. Salât ü selam 

peygamberlerin sonuncusu, Hazreti Muhammed (Sallallâhü Aleyhi ve 

Sellem) e ve O’nun aile efradı ile bütün yüce ashabının üzerine 

olsun). 

      Hak Sübhânehü ve Teâlâ hazretleri her şeyi yarattıktan sonra 

sırrı Rabbaniyeden olan harflerin esrarını Hazreti Âdem 
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(Aleyhisselâm) e öğretip, Bakara Sure sinin 31. Ayeti Kerime sinde 

şöyle buyurmuştur:  

 

  َوَعلََّم آَدَم ْاَالْمسَاَء ُكلََّها

 

Ve alleme Âdem’el esmâ-e küllehâ. 

(Ve Âdem’e bütün o isimleri öğretti). 

      Harflere bu Ayeti Kerime işaret olarak gösterilmiştir. Hak Teâlâ 

hazretleri, mahlukatın tamamına harflerin hükmünü koymuş olup, 

göklerin ve yerlerin hizmetçileri bu harflerin emrinden dışarı çıkması 

mümkün değildir. Hak Teâlâ hazretlerinin emri bu harflerde tam 

olmuştur. Bu harflerede havassını, esrarını ve tabiatını koymuştur. 

      Allah (Celle Celâlüh) bu sırları Âdem Safiyyullâh Aleyhisselâm' a 

öğretip, meleklere ise öğretmemiştir. Bu sebeble Âdem 

Aleyhisselâm’ı hilafete layık görüp, melekler üzerine üstün kılmıştır. 

Nitekim Allah Teâlâ hazretleri Kuran-ı Kerimde Bakara suresinin 33. 

Ayeti Kerimesinde şöyle buyurmuştur: 

 

ا اَنـَْبَأُهْم بَِأْمسَائِِهمْ    يَاآَدُم اَنْبِئـُْهْم بَِأْمسَائِِهْم فـََلمَّ

 

Yâ Âdem’ü enbi’hüm bi esmâihim felammâ enbeehüm bi esmâihim. 

( Ey Âdem! Bunlara onları isimleriyle haber ver. dedi). 

      Bunun için harflerin sırrını öğrenmek lazımdır. Kişinin gücü 

yettiği müddetçe Allah Teâlâ’yı zikir etmeli ve harflerin esrarını 

öğrenmeye azmedip bu yolda ilerlemelidir. Aklıyla, keşfiyle, riyazat 

ve ameliyle kişi bir sebeble harflerin esrarını öğrenir. Çünkü bütün 

esrar bu harflerin altında yer almıştır. Bir kimse esrarın tamamını 

öğrenemez ama her kişinin derecesine göre Allah Teâlâ hazretleri 

tarafından bir sır verilir. 

       

 

 

 

BU İLMİN ŞARTLARI VE YAPILIŞI 

      Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş 

olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. Allah 

Teala nın sırları harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerimelerinde olup, 

bu sırlarıda Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. Kurani 

Kerimde Mü’min Suresinin 60. Ayeti Kerime sinde şöyle buyurur: 

 

  ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم اُْدُعوِىن ِاْسَتِجبْ َلُكمْ 
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Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm. 

( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ). 

      Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar 

yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. Bu 

mübarek ilmin şartlarıda şöyledir: 

 

      1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe 

etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz 

Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: 

 

  اُْدُعو اهللاَ َواَنـُْتْم ُموِقُنوَن بِْاِالَجابَةً 

 

Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. 

( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz). 

      Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve 

kalben inanarak Allah (Celle Celalüh) a yönelmelidir. 

 

      2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır ve 

rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine 

kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde şöyle 

buyurmuştur: 

 

 يَا اَيـَُّها الـَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتـَُّقوا اَهللا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوْن 

 

Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette kullâhe 

lealleküm tüflihûn. 

(Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve 

bütün varlığınızla Allah c.c. a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, 

kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ). 

      Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi vardır. 

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sa.v.) şöyle 

buyurmuşlardır: 

 

  َمْن َصبَـَر َظَفرَ 

 

Men sabera zafera.  

(Sabır eden zafer bulur). 
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      3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde 

çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. 

Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 

 ِاْسَتِعيُنواَعَلى َقَضاِء َحَوا ِجيُِكْم بِاْلِكْتَمانْ 

 

İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. 

      (Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla yardımcı 

olunuz). Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde yapmak. Hiç 

kimseyede şöyle böyle yaptım yahutta şunları bunları yaparım deme! 

Hazreti Ömer r.a. in “Sırrını saklayan kendinden emin olur “ sözü 

meşhurdur. 

 

      4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak 

takva ile olurki, Cenabu Hak Taha Suresi nin 132. Ayeti Kerimesinde: 
 

 َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى

 

Vel âkibetü littakvâ. 

(Güzel akibet takva ile elde edilir). 

diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, 

giybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka ve 

nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet 

etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle 

bakmaktır. 

 

      5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru 

kalb ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, sevinç, 

korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni ve arzunu 

bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve 

isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez. 

 

      6. Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, elbisen 

ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et. 

 

      7. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) olması 

şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. 
 

      8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali 

hatif, davet, hastalandırmak, hastayı iyileştirmek veya buna benzer 

ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunun 
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uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis (Tanımak) 

edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın. 

Annesinin isminide bilmiyorsan Havva olarak kabül eder ve yazarsın. 

Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, dahada tesirlisi teşhis ve 

isimleri beraber kullanmaktır. 

 

      9. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, 

yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü 

olan gıdalar yememek, mideninde boş veyahutta gereğinden fazla 

tıka basa tok olmaması lazımdır. 

 

      10. Himmetli olmak: Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Zira 

Hak Teala hazretleri Bakara Suresi nin 41. Ayeti Kerimesinde şöyle 

buyurmuştur: 

 

  َوالََتْشتَـُروا بِآيَاِتى َمثًَنا قَِليالً 

 

Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ. 

(Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala nın Ayetlerini 

kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız! 

 

      11. Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi 

tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü 

menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 13. 16. 

21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut 

olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun ziyade olduğu 

günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu (Her Arabi ayın 

son üç gecesi) günlerde yapılır. 

      12. Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelerek 

yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine koymak. Yazılan 

isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahutta harfi 

öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide geriye almamalıdır. Ayrıca 

yazınında çok güzel olması lazımdır. Yazılan vefk ise vefkin hane 

sırasına göre rakam veya harfleri yerine koymak, rakamları veya 

harfleri güzel yazmak ve vefkin hanelerini eşit olarak çizmek 

lazımdır. 

 

      13. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve sonra Hazreti 

Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife getirmek. Peygamber efendimiz 

Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: 
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َعابـَْنيَ الصَّالَتـَْنيِ َعَلىَّ الَ يـَُردُّ   اَلدُّ

 

Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. 

(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez). 

      Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir: 

 

ٍد النَِّيبِّ َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم َعَدَد َخْلِقَك َورَِضاَء نـَْفِسكَ    َوزِنََة َعْرِشَك َوِمَداَد َكِلَماِتَك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا َوَمْوالَنَا ُحمَمَّ

 

Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in nebiyyi ve 

alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Adede halkıke ve ridâe nefsike 

vezinete arşike ve midâde kelimâtik. 

 

      14. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın işte 

basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz 

kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta 

Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare 

duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur: 

 

َ ِىل َعاِقَبِة اَْمرِى اَللَُّهمَّ ِاينِّ َاْسَتِخريَُك   فَـِإْن َكـاَن َخـْرياً )ِفى الـشَّْىِء اَْلُفالَنِـى َوَيْذُكُرَحاَجتِـهِ (ِبِعْلِمَك َوَاْستَـْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك َوَاْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك اْلَعِظِ◌ُمي اَْن تـُبَـنيَّ

 اْصرِْفُه َعىنِّ َواْصرِْفِىن َعْنُه اِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ فََأْشرَْح َلُه َصْدرِى َوَوفـِّْقِىن لَِعَمِلِه َوِاْن َكاَن َشر�ا فَ 

 

Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi kudretike ve 

eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti emrî (fişşey-i el 

fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki yazılı ibarede hacet her 

ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne hayran fe eşrahlehü sadrî ve 

veffiknî li amelihi ve in kâne şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke 

alâ külli şeyin kadîr. 

 

      Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli 

başaracağına vede muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet 

ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar edersen senin zararına olur. İstihare 

tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine inanarak 

olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur. 

 

      15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri hakir 

ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve aşağılamış 

olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli 

olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerde sakın 

kullanmaya kalkma! Ayrıca istenen her hacetide Ruhanilere sorma! 
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      16. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın 

Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç kekelememelidir. 

Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. 

Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda 

erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır. 

 

      17. Amelin yapılışı: Yapacağın bir amelde levha üzerine yazman 

gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine nakşedersin. 

Kağıt veya deri üzerine ise kamış ile yazarsın. Kamışın ucunu 

yontacağın zaman üç defa:  

 

 آٍه آٍه آهٍ 

 

Âhin Âhin Âhin 

deyip, Talak Suresi nin 3. Ayeti Kerimesi olan şu Ayeti Kerime yi: 

 

  اِلُغ اَْمرِِه َقْدَجَعَل اهللاُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًاَوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اِهللا فـَُهَوَحْسُبُه ِانَّ اهللاَ بَ 

 

Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu emrihi 

kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ. 

okursun. Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp: 

 

  َذا وََكَذاَقَطَعُت قـََلِمىِ َالْجِل َعَمِلى كَ 

 

Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. 

dersin. Keza ve keza yerinde maksadın her ne ise onu söylersin. Eğer 

Ayeti Kerimeyi önce okursan, amelin daha etkili ve daha tesirli olur. 

      Yaptığın amel muhabbet için ise, matlub ve talibin gezegenlerinin 

tabiatı birbirine dost ise ikisininde isimlerini yazarsın. Gezegenleri 

düşman ise matlubun ismini yazıp, talip olanın ismini yazmazsın. 

      Bu şartlardan sonra Ebced hesabını, yirmisekiz (28) harfin 

anasırını, harflerin nurani ve zülmanisini, anasırın tabiatlarını, 

birbirine dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve 

düşmanlığını, harflerini, buhurlarını, ayrıca said ile nahıslığını ve 

şerefinide izah edelim. Ondan sonra burçların özelliklerini, dost ve 

düşmanlığını, kamerin menzillerini, kamerin hangi burçta 

bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğunu açıkça izah edelimki, 

bu ilmin isteklileri kolay anlasın. 
     
   
  
                                    Besmele’nin Sırları  
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                                             Besmele’nin Vefki 

                        
 
  1- 7 gece gece yarısından sonra 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip duayı 132 
defa duayı “Essalatü vesselamü eleyke ya seyidi ya resulullah haz biyed kallet hilleti edrikni 
edrikni bilutfike ve keremike ya nebiyyir rahmeti veya kaşifil gummeti” ve 19 defa duayı 
“Allahümme inni eselük bihakki Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi hürmeti 
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Azemeti 
bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Celali bismillahirrahmanirrahim. Ve bi kemali 
bismillahirrahmanirrahim. Ve Heybeti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi menzeleti 
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Melekuti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Ceberuti 
bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Kibriyai Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi sinai 
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Behai bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Kerameti 
Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Sultani Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Bereketi 
Bismillahirrahmanirrahim. Vebi İzzeti Bismillahirrahmanirrahim. Ve bi Kudreti 
Bismillahirrahmanirrahim. İrfa kadri, verşah Sadri ve yessirli emri, verzuknimin haysüla ahtesib 
bifadlike ve keremike ya Erhamer Rahimin. Ya men hüve Kaf ha ya ayın sad ve Ha Mim ayın. Sin 
kaf. Eselüke Bicelali izzeti ve Cemalil Heybeti ve Ceberutil Azametien tecalenimin ibadikes 
salihin. Ellezine la havfün aleyhim vela hüm yahzenun. Birahmetike ya erhamerrahimin. Ve en 
tüsalliye ala seyyidina ve nebiyyina ve Mevlana ve Kurrete uyunina ve nuru ebsarina 
Muhammedin sallallahü Teala aleyhi ve sellem. Ve ala alihi vakzı haceti ve müradi. Bilutfike ve 
keremike ya Mücibül muztarrine” okuyanın istekleri gerçekleşir. 
  2- Her gece yatmadan önce 21 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikreden sabaha kadar 
rahat uyur. 
  3- Kişi zalimin karşısına çıkacağı zaman 50 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip 
zalimin yüzüne üflerse zalimin kalbi  
      yumuşar. 
  4- Kişi güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa “Bismillahirrahmanirrahim” ve bu kadar 
da Salat’ü Selam “Allahumme salli  
      ve sellim ala seyyidina Muhammed” okursa rızkı artar. Kişiye hiç beklemediği yerden rızklar 
gelir. 
  5- Bir bardak suya 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredilip su sevilen kişiye içirilir. 
  6- Bir bardak suya 786 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredilip unutkan kişi suyu 7 
sabah içerse unutkanlığı yok olur. 
  7- 40 gün sabah namazından sonra 2000 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredenin kalp 
gözü açılır. 
  8- Kişi, ihtiyaçlarının halledilmesi için Perşembe günü oruç tutup akşam zeytin veya hurma ile 
iftar edip akşam namazını kıldıktan sonra  
      121 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip uyuyuncaya kadar 
“Bismillahirrahmanirrahim” diye zikreder. Cuma günü  
       sabah namazından sonra 121 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredip Besmelenin 
vefkini taşırsa kişiyi herkes sever.  
       Kişilerden istediklerini elde eder. 
  9- Vefki taşıyanın rızkı artar. Borçlarını öder. 
10- Vefkin suyunu içen hasta iyileşir. 
11- Vefkin suyunu içen kadın rahat doğum yapar. 
12- Vefkin olduğu yere cin ve şeytan giremez. Ev de bereket artar. Vefk dükkana asılırsa 
müşterileri artar. Vefkin olduğu yere düşman  
giremez. Nazar olmaz. 
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13- Vefk Muharrem ay’ının ilk gününde yazılıp taşınırsa o yıl kişi her şeyden korunur. 
14- Vefki taşıyan kadının çocuğu olur. Vefki taşıyan kadının çocuğu düşmez. 
15- Vefk bahçeye, tarlaya gizlenirse oranın bereketi artar ve tehlikelerden korunur. 
16- Vefk balık ağına takılırsa çok balık tutulur. 
17- Vefk ambarın veya herhangi bir şeyin üzerine ya da içine konulursa oranın bereketi artar. 
18- Vefkin üzerine 50 defa “Errahmanirrahim” ve 150 defa “Bismillahirrahmanirrahim” diye 
zikredip üflenir. Vefk ile zalimin yanına  
       gidilirse kötülüklerden korunur. Kişi istediklerini elde eder. 
19- 14 gün oruç tutulur. Yemek de riyazat edilir. Beş vakit namazlardan sonra 1000’er defa 
“Bismillahirrahmanirrahim” diye zikredenin  
  kalp gözü açılır. 
21- Besmelenin ve Vefk’i A’zamın vefkini taşıyan tehlikelerden korunur. Kişi itibarlı olur.  
22- Vefki taşıyanın hayatı rahat geçer. Kişinin nefsinde, malın da ve çocuğunda sıkıntı olmaz. 

                           
 
23- Vefk kurşun levha üzerine yazılır. Vefke zalimin ismi yazılır. Vefk ateşin temas etmeyeceği 
yere gizlenir. Zalim kötü huylarını bırakır.  
       Eğer vefk ateşe temas ederse zalim ölür. 
24- Aşağıdaki vefki yazıp anlatıldığı gibi işlem yapıldıktan sonra vefk gizlenmeden dua 7 defa 
“Bismilhayyil kayyumillezi anet lehül vücuhü ve haşiat lehül esvatü ve veciletil kulubümin 
haşyetihi eselüke en tuliyye ve tüsellime ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve 
sellim ve en takdıye haceti fi (Burada beddua edilen kişinin ismi …………….. zikrolunur”. 
Allahümmein künte talemü ennehüin kane yerciu amma hüve fihi fehdihi ve vefkıhi ve inkünte 
talemü ennehüla terciufe enzele aleyhi belaike ve sahatike ve gadabeke ve ehlekehü ya kahirü 
ya kadirü ya muktedirü ya Allah” yukarı da tarif edildiği gibi vefk sürekli yanar ve ateşe yakın 
yere gizlenir. Vefke 700 defa “Bismillahirrahmanirrahim” zikredilir. Zalim zulmünden vazgeçer. 
Vazgeçmezse kahrolur. 
25- İsteği olan Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutup Cuma günü camiye gitmelidir. 
Camiye gitmeden önce biraz sadaka vermelidir. Cuma günü namazını kıldıktan sonra kişi 
ellerini kaldırıp “Allahümme inni eselüke bismikel azıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi la 
ilahe illa hüve alimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. Eselüke bismikellezi 
meleüssemavati velardı ve eselüke bismike Bismillahirrahmanirrahim ellezi anet lehül vücuhü 
ve haşeat lehül asvatü ve veciletil kulubü min haşyetihi en tüsalliye ala seyyidina muhammedin 
ve ala alihi ve sahbihi ve sellim en takdil hacevi ve hiye (Burada istek istenir)”.  
26- Kişi vefki başına veya dişinin ağrıyan yerine koyarsa ağrı iyileşir. 
 



10 
 

                 
  
                                         Korunmak İçin  
 kale, hisar, hane, mesken veya herhangi bir yere gizlenirse orası harap olur. Vefk harap olması 
istenilen yerin eşiğinin altına gizlenip üzerine hamam ve bulaşık suyundan biraz dökülürse 
orası ebedi harap olur. 

                          
 
Nahıs Günler (Arabi ve Türki) (Remil Usul’ü Havas Sırrı’l Esrar (Gizli Sırlar Hazinesi) 1. Cilt 93) 
Nahıs günlerde çocuk doğarsa ömrü az ve hayırsız olur. Ağaç dikilirse kurur. Dilekler kabul 
olunmaz. Yapılan işler başarısız olur. 
 
         Nahıs Günler Tablosu 

       
 
                                  Bağ Çözmek İçin  
 yatağın altına konulursa 15 yıllık bağ dahi çözülür.  

 
 
                                  Basurun İyileşmesi İçin  
Vefk gül suyu ile silinir. Sarımsak esansı ile karıştırılıp suya sarı sabır batırılarak basur üzerine 
sürülür. Gerekirse vefkin suyu aç karnına içilir. 
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Behçet Hastalığının İyileşmesi İçin  suyu içilir ve göz pansuman edilir. 

                            
 
                                     Boğaz Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                              suyunu içen iyileşir. 

                                 
 
                                 Böğür de Ağrının İyileşmesi İçin  
                    seher vaktinde yazılır. ağrı olan yere asılır. 

                          
 
                                     Cinleri Evden Çıkarmak İçin  
                           Vefkin olduğu yeri cinler terk ederler. 
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                                               Cinleri Bulunduğu Yerden Çıkarmak İçin   
Define çıkarmak vb. amaçlarla bir mekandan cinleri def etmek için daire çizilir. Çizilen dairenin 
içiresine vefk yazılır. Vefk daire de bulunduğu sürece cinler oraya dönmezler. Aynı şekilde, 
saralı veya cinlerin tasallatuna uğramış hasta için yazılan vefkin sonuna bu vefk eklenirse 
büyük etkisi olur. 

                                                         
 
                                           Çantada Para Eksik Olmaması İçin   
 cüzdana konulursa para eksik olmaz. Cüzdana dua 101 defa “Ve esbaha füadü ümmi musa 
fariganin kadet letübdi bihi levla en rabatna ala kalbiha litekune minel müminin” okunup 
üflenirse kişinin çantasında para eksik olmaz. Vefk ambara, mal ve metanın bulunduğu yere 
konulursa oranın bereketi artar. 

                          
 
                                                   Çıban ve Sivilcenin İyileşmesi   
Dua çıban veya sivilcenin üzerine 7 defa “Senesimühü alel hurtumi inna belevnahüm kema 
belevna ashabel cenneti iz aksemu leyasrimünneha musbihine vela yestesnune fetafe aleyha 
taifün min rabbike ve hüm naimune feasbahet kessarimi feasbahat kessarimi feasbahat 
kessarimi feasbahat kessarimi feasbahat kessarimi feasbahat kessarimi feasbahat kessarimi” 
okunup üflenirse iyileşir. 
 
                                    Davet Edilen Cinleri Göndermek İçin  
Dua 3 defa “İnsarifu ila mekaniküm barekellahü minküm ve aleyküm ya ervahıl ulviyeti 
vessüfliyyeti insarifü ila mevatıniküm ve cealna min beyni eydihim sedden feağşeynahüm 
fehüm la yübsırun barakellahü minküm ve aleyküm” okunursa davet edilen cinler giderler. 
 
                                             Diz Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                                     taşıyan iyileşir. 
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                                     Doğumdan Sonraki Sancıların İyileşmesi İçin   
                                      Kadın  karnında taşırsa iyileşir. 

                             
 
 
                                            Doğumun Kolay Olması İçin  
                                  suyunu içen kadın kolay doğum yapar. 

                               
 
                             Dükkan veya Mağazanın Müşterisinin Artması İçin   
                        Vefkin olduğu yer demüşteri çok olur. Vefki taşıyanın rızkı artar. 

                                                                
  
                                    Düşmanın Uzaklaşması İçin  
Kişi yanında bulunan kişiye 7 defa “Ebhere Echezet” diye zikredip kişinin yüzüne üflerse 
gönderilmek istenen kişi kişinin yanından uzaklaşır. 
 
                                          Düşmanı Dağıtmak İçin  
 kavmin duvarına gizlenirse oradaki zalimler birlik olamaz ve uzaklaşırlar. Vefk ağaca asılırsa 
meyvesi dökülür. 

                                   
 
                             Ticaret Mallarının Kolayca Satılması İçin  
                                  Üzerinde  olan eşya kolay satılır. 
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                                               Evine Geç Gelen Eşler İçin   
1 metre mavi ipe her defasında “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek birer tane düğüm atılır. Bu 
şekilde 41 düğüm atıldıktan sonra ip kapının önünde bulunan paspasın altına konulur. Kişi ipin 
üzerinde bir defa geçerse evine geç gelmez. 
 
                                        Göbek Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                göbek üzerine bağlanırsa ağrı iyileşir. 

                          
 
İnsan ve Hayvanın Hastalığının İyileşmesi İçin  
Dua 3 defa “Bismillahi azimişşani şedidil bürhani maşaallahü kane habsün habisün min 
hacerin ya bisin ve şehabin kabisin Allahümme inni rededtü aynel aini aleyhi ve ala men 
ehabbennase ileyhi ve fi kebedihi ve külliyetihi lehmün rakikun ve azmün dakikun fima lehü 
belikun. Farciıl basara hel ter amin füturin sümme erciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel 
basarü hasien ve hüve hasirün” okunursa iyileşir. 
Nazardan Korunmak İçin  
 insan ve hayvan taşırsa, mal veya eşyanın bulunduğu yere konulursa oraya nazar değmez. 

                                  
 
                        Hırsızı ve Kaçanı Yakalamak İçin  
Hırsızı, kaçanı, katil veya büyücüyü getirmek için vefke kişinin ve annesinin adı yazılır. Vefk 
rüzgârlı yere asılır. 

                                              
  
                                 Kişinin Kaçmasını Engellemek İçin 
                                       suyu kaçmak isteyene içirilir. 
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                                  Kaşıntının İyileşmesi İçin  
             Vefk sirke ile silinir. Erik suyu ile karıştırılıp kaşınan yere sürülür. 

                      
 
                                Midedeki Solucanın Yok Olması İçin  
 Vefk suyu ile semizotunun tohumu pişirilir ve su ile beraber yenilir. 

                                                
                           Kişinin Ömrü Boyunca Hasta Olmaması İçin   
                               taşıyan ömrü boyunca hasta olmaz. 

                                
 
                                 Ruhani Varlıkları Uzaklaştırmak İçin   
Dua “Sümmen sarafü sarafellahü kulubehüm biennehüm kavmün la yefkahun. Ve cealna min 
beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feeğşeynahüm fehüm la yübsırun” okunursa 
ruhani varlıklar uzaklaşır. 
 
                                             Sıtmanın İyileşmesi İçin 
                                              suyunu içen iyileşir. 
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                                           Sihrin Kâr Etmemesi İçin  
                                           Vefki taşıyana sihir kâr etmez. 

                                        
 
                                             Sihrin Bozulması İçin  
Dua 70 defa “Subhaneke la ilahe illa ente ya rabbi küllü şeyin ve varisühü la ilahe illa enterrafiu 
celle celalühü ya ğıyasüınde küllü şiddetin veya mucibüınde küllü daavatin ebcin ebcin sırrı ve 
sırrı ya Allah” okunursa sihir bozulur. 
 
                                                  Uyurken Korkmamak İçin  
                                                     taşıyan korkmaz. 

                              
 
                                               Uykusuzluktan Kurtulmak İçin  
                    kişinin yastığının altına konulursa uykusuzluktan kurtulur. 

                           
 
                                               Yaraların İyileşmesi İçin   
Vefk acı badem yağı ile silinir ve yumurtanın sarısının yağı ile karıştırılıp yaraya sürülürse 
geçmeyen yaralar iyileşir. 

                                   
 
  
                                                  Yedi Tılsımın Faydaları 
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                   Zinadan Kurtulmak İçin  kapının üstüne gizlenirse evdekiler kötü alışkanlıklardan  
kurtulur.  kişinin ve annesinin ismi yazılır. 

                                  
 
 
                                 Ağız ve Yüz Eğriliğinin İyileşmesi İçin  
 Dua 7 gün 41 defa “Meselül cennetilleti vuidel müttekune fiha enharün min main gayri asinin 
ve enharün min lebenin lem yetegayyer tamühü ve enharün min hamrin lezzetin lişşaribine 
birahmetike ya erhamerrahimin” suya okunur. Hasta her gün okunan sudan içerse iyileşir. 
                   
                                                            Aşık Etmek İçin   
Dua Cuma gecesi 120 defa “Allahümme calil kurane lena fiddünya karinen ve fil kabri münisen 
ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamerrahimin” okunursa sevilen kişi seven kişinin 
yanına gelir. 
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                                            Büyünün Bozulması İçin) 
Üç adet nohut büyüklüğünde kaya tuzu üzerine 66 defa “Mezcalin Bezclin” zikredilir. Okunan 
tuzların suyu ile banyo yapılırsa sihirler bozulur. 
 
                Cinlerin Zararlarından Kurtulmak İçin Bayılan taşırsa iyileşir. 

                         
 
Kişi yukarıdaki vefki taşımasına rağmen bayılmaya devam ediyorsa; aşağıdaki  yedi kâğıda 
yazılır. Her gün bir tanesi ile tütsü yapılır. 

                               
 
                                      Çıban ve Sivilcelerin İyileşmesi İçin  
               391 defa “Ya Şafi” zikredilir. Vefki taşıyan iyileşir. 

                             
 
                                                Dargınların Barışması İçin  
Cuma günü dua 77 defa “Yevme tetis semaü biduhanin mübinin yaşen nase haza azabün elim. 
La havle vela kuvvete illa billahil aleyyil azim. Ve zellelnaha lehüm feminha rakübühüm ve 
minha yekülün” şeker veya tatlı yiyeceğe okunur. Bu yiyeceği dargınlar yerse barışırlar. Dua 
okunmadan önce dargınların ve annelerinin isimleri zikredilir. 
 
                                                Davayı Kazanmak İçin  
Kişi sabah namazını kıldıktan sonra 3 defa Murselat Suresini “Vel murselati urfen. Fel asıfati 
asfa. Vennaşirati neşren. Fel farikati ferka. Fel mulkıyati zikra. Uzren ev nuzra. İnnema tuadune 
levakı. Fe izen nucumu tumiset. Ve izes semau furicet. Ve izel cibalu nusifet. Ve izer rusulu 
ukkıtet. Li eyyi yevmin uccilet. Li yevmil fasl. Ve ma edrake ma yevmul fasli. Veylun yevmeizin 
lil mukezzibin. Elem nuhlikil evvelin. Summe nutbiuhumul ahırin. Kezalike nefalu bil mucrimin. 
Veylun yevmeizin lil mukezzibin. E lem nahlukkum min main mehin. Fe cealnahu fi kararin 
mekin. İla kaderin malum. Fe kaderna fe nimel kadirun. Veylun yevmeizin lil mukezzibin. Elem 
necalil arda kifata. Ahyaen ve emvata. Ve cealna fiha revasiye şamihatin ve eskaynakum maen 
furata. Veylun yevmeizin lil mukezzibin. İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun. İntaliku ila zıllin 
zi selasi şuab. La zalilin ve la yugni minel leheb. İnneha termi bi şerarin kel kasr. Ke ennehu 
cimaletun sufr. Veylun yevmeizin lil mukezzibin. Haza yevmu la yentıkun. Ve la yuzenu lehum fe 
yatezirun. Veylun yevmeizin lil mukezzibin. Haza yevmul fasl, cemanakum vel evvelin. Fe in 
kane lekum keydun fe kidun. Veylun yevmeizin lil mukezzibin. İnnel muttekine fi zılalin ve uyun. 
Ve fevakihe mimma yeştehun. Kulu veşrebu henien bima kuntum tamelun. İnna kezalike neczil 
muhsinin. Veylun yevmeizin lil mukezzibin. Kulu ve temetteu kalilen innekum mucrimun. 
Veylun yevmeizin lil mukezzibin. Ve iza kile lehumurkeu la yerkeun. Veylun yevmeizin lil 
mukezzibin. Fe bi eyyi hadisin badehu yuminun” okur. Kişi o gün mahkemeye giderse davayı 
kazanır. 
                                           Düşmanı Uzaklaştırmak İçin  
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                 zalimin evine gizlenirse zalim en kısa süre de oradan uzaklaşır. 

                             
                                             Davayı Kazanmak İçin  
                                        Vefki taşıyan mahkemeyi kazanır. 

                                                  
 
                                                        Ezber İçin  
Vefkin suyu üç gün içilir. Dua “Fefehhemnaha süleymane ve küllen ateyna hükmen ve ılmen ve 
sehharna mea davudel cibale yüsebbihne vazzayre ve künna faılin” okunarak vefkin suyu içilir. 

                                             
 
                                                 Hastanın Uyuması İçin   
                                                   taşıyan hasta uyur. 

                                 
 
                                                       Her İşte Yardım İçin   
Vefk eve konulursa Allah, kişiye her işinde yardım eder. Kişi başarılı olur ve rızkı artar.  
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                      İşi Sonuca Bağlamak İçin  
Vefki taşıyana karşı herkesin dili bağlanır. İsteği olan istekleri olandan isteklerini elde eder. 

                               
 
                            Kadının Hastalığınının İyileşmesi İçin  
            taşıyan kadının hastalıkları iyileşir. Kadın hamile kalır. 

                     

                   
 
                                                Korunmak İçin 
           taşıyana kimse zarar veremez.  suyunu içenin hastalıkları iyileşir. 

                                                 
 
                            Kadınların Sevgisini Kazanmak İçin  
Erkek sol elini ve ayağını yıkayıp suyu kadına içirirse kadın erkeğe bağlanır.  
 
                        Kanama Rahatsızlığının İyileşmesi İçin   
          avuca yazılıp kadına gösterilirse kadından hayız kanı çıkar.  

                          
  
                                             Kız İstemek İçin  
                       Kız istemeye giderken  taşınırsa kızı verirler.  
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                   Kulak Ağrısının İyileşmesi İçin  taşıyanın ağrısı iyileşir. 

                       
 
                                                       Muhabbet İçin  
                                   sevilen kişinin eşiğine gizlenir. 

                                              
 
                                                 Sözün Geçkin Olması İçin  
                                      taşıyanın sözü her yer degeçerli olur. 

                                                   

                                 
 
                        Sara ve Büyüden Kurtulmak İçin  taşıyan iyileşir. 

                                                   
 
                                     Sara ve Bayılmadan Kurtulmak İçin 
                         gece 02:10-03:20 saatleri arasında yazılır.  taşıyan iyileşir. 
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                                                       Siracanın İyileşmesi İçin  
                  Bu hastalık sulu ve kaşıntılı hastalıktır. Zor iyileşir. taşıyan iyileşir. 

                        
 
                                          Şakak Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                                      taşıyan iyileşir. 

                                
 
                                Uykusunda Ağır Basandan Kurtulmak İçin  
                                                      taşıyan iyileşir. 

                          
 
                                              Vesveseden Kurtulmak İçin  
                                                      taşıyan iyileşir. 

                                          
 
                                  Yürek Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                      taşıyan ve suyunu içen iyileşir. 
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                                                             Zalimin Kahrı İçin 
Zalim ve cebbarın yanında çalışan kişi vefkin üzerine 2419 defa “Feseyüngıdune ileyke 
rüüsehüm” diye zikreder. Vefki taşıyana karşı zalim bir şey yapamaz. Zalim, kişinin isteklerini 
gerçekleştirir.  

                                                   
 
                                         Al Basmasından Kurtulmak İçin  
                                                         taşıyan iyileşir. 

                           
 
                                                         Zalimleri Ayırmak İçin  
Pazar günü ikindi ve kuşluk saatlerinde iki parça ekmeğe yazılır. Vefkin bir tanesi köpeğe diğer  
kediye yedirilir. 

                                              
 
                                      Muhabbet İçin Karı Koca Arası Mücerreptir 
                                                          Vefk  suyunu içenler  
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                                                     Bel Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                                             taşıyan iyileşir. 

                                   
  
                                                             Dil Bağlamak İçin  
Dua “Üskün vebi kudretillahi üskün vebi izzetillahi üskün veya azametillahi üskün vebi 
celalillahi üskün vebi Muhammederresulullahi sallallahü aleyhi ve sellem üskün tasin vav mim 
tasin vav mim amen amen billahil melikil vahidil kahhar” okunarak zalimin yüzüne üflenir. 
 
                                                       İşleri Düğümlemek İçin 
                                       Vefkin olduğu yer deişler düğümlenir. 

                                             
 
                                           Hastalıkların İyileşmesi İçin  
               Vefk tatlı yağ ile silindikten sonra hastanın ağrıyan yerine sürülür. 
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                                         Çalınan Malın Bulunması İçin  
Vefkin üzerine “Ya Rabbi, malımı çalan hırsızın, malımı getirinceye kadar idrarını ve uykusunu 
bağladım” diye yazılır. Vefk tepesi delinmiş ve içerisi boşaltılmış yumurtanın içine konululup 
deliği mumla kapatılır.  çalınan malın olduğu yere gizlenir. 

                           
 
                                             Düşmanlığı Gidermek İçin 
                                             suyunu içenler barışırlar. 

                              
 
                                            Evine Girmek İstemeyenler İçin  
 Dua ipe 21 defa “Velev eradul hurucele eaddu lehü uddeten velakin kerihellahün biasehüm 
fesebbetahüm ve kilekudumeal kaıdin” okunur. Duayı her okumadan sonra ipliğe bir düğüm 
atılır. İplik evin kapısının üzerine gizlenir. 
 
                                         Büyülerin Bozulması İçin  
                                  evin giriş kapısının üzerine konulur. 

                  
   
                                          Gideni Döndürmek İçin   
                               Vefk kaçan kişinin yattığı yere gizlenir. 
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                                                 Hastalıkların İyileşmesi İçin   
Dua Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 15 defa “Allahümme ecalil kurane lena fiddünya 
karinen ve fil ahreti munisa ve fil kıyameti şefian birahmetike ya erhamürrahimin” okunur. 
 
                                                     Hamile Olmak İçin  
                                                 yatağın altına konulur. 

                                          
 
                                                        Hamile Olmak İçin   
                                    Vefkin suyunu içen kadın hamile kalır. 

                                                          
 
                                Herkesin Yanında Güçlü ve Üstün Olmak İçin 
Vefk Pazar günü yazılır. Kişi düşmanları ile karşılaştığı zaman kişinin düşmanları, kurşun ve 
demiri ateşin eritmesi gibi erirler. Sultanlar ve herkes kişiyi babanın çocuğunu sevdiği gibi 
severler. 

                                                 
 
                                                İçki ve Kumardan Vazgeçirmek İçin   
                                              suyunu içen içki ve kumardan uzaklaşır. 
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                                                          Kalp Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                                            suyunu 3 gün içen iyileşir. 

                                             
 
                                                 Karasevdadan Kurtulmak İçin 
142 defa “Selam” ismi suya zikredilerek kişiye içirilir. Vefki taşıyan karasevdadan kurtulur. 

                                                            
 
                                                               Karı-Koca Muhabbeti İçin 
                                                                  Vefk yastığa gizlenir. 

                                                     
 
                                         Kıskanç, Huysuz ve Kavgacı Eşler İçin 
Cumartesi günü  iki tane yazılır.  bir tanesi yastığa gizlenir. Diğer  üzerine dua 70 defa “Ve kefa 
billahi şehiden Muhammedün Resulullah. Muhammedün Resulullah. Muhammedün Resulullah. 
Cibril Emenullah. Musa Kelimullah. Davud Halifeullah. İsa Ruhullah. Azrail Kabidül ervah. Elem 
tera ile Rabbike keyfe meddez zillü velev şae lece alehu sakinen. Sakinen. Sakinen” okunarak  
suyu kişilere içirilir. 
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                                             Kadının Çocuğunun Yaşaması İçin  
                                                taşıyan kadının çocuğu düşmez.  

                                               
 
                               Mal, Mülk ve Bahçeyi Düşmanlardan Korumak İçin 
                                     mal, mülk ve bahçenin dört tarafına gizlenir. 

                                      
 
                                                     Sancının İyileşmesi İçin  
                                         Hasta suyunu 3 gün içerse iyileşir. 

                                  
 
 
                                                Sarılık Hastalığının İyileşmesi İçin  
                                             Hasta  suyunu 3 gün içerse iyileşir. 

                                       
 
Sihrin Bozulması İçin Vefkin suyu içilir ve banyo yapılırsa kişideki; sihir, büyü ve nazar yok 
olur. Vefkin yazılma şekli, bir rakamından başlayarak en büyüğüne kadar sıra ile yazılır. 
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                              Zalimin Uykusunu Bağlamak İçin 
 kara saplı bıçağa yazılır. Bıçak sapına kadar yere gömülür. Bıçak oradan çıkarılıncaya kadar 
zalim uyuyamaz.Hak etmeyene yapılırsa kişiye döner kendi uykusunu baglar.Dikkat edin. 

                                
 
                                                                   Yel İçin  
                                                           Vefki taşıyan iyileşir. 

                              
 
                                              Yolda Gideni Döndürmek İçin  
                  Vefk sol elin baş parmağının tırnağına yazılır. Parmak avucun içine kapatılır. Dua 21 
defa “Azemtü aleyküm ya hebeke hebkun sebeke sebkun elkelil kelun summün bükmün umyün 
fehüm la yerciune felemma reethü hasibethü lücceten ve keşefetan sakiyha hazihi imreetül 
mai” okunur. Niyet edilen kadın geri döner. 
                                
 Kadını tekrar yoluna döndürmek için avuç açılır ve tırnak yalanır. Bu işlemden sonra dua 7                    
defa “Ve kadimna ilama amilumin amelin fecealnahü hebaen menşura” okunur. 
 
                                                 Zalimden İntikam Almak İçin   
Zalimin yanında çalışan vefke duayı 219 defa “Feseyünğidune ileyke rüüsehüm” okur. Vefki  
taşıyana karşı zalimin dili bağlanır. Zalim kişinin isteklerini yerine getirir. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ağacın Meyve Vermesi İçin bahçe, bağ veya tarlanın yüksek yerine konulursa orada bulunan 
ağaç, meyve, mahsul bereketli, tatlı ve güzel olur.  sürünün başındaki hayvanın boynuna 
takılırsa sürü tehlikelerden korunur. 
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                                                    Bağlının Çözülmesi İçin  
 7 adet yazılır. Her gün vefkin bir tanesinin suyu içilirse 20 yıldan beri kişinin işinde ve 
iktidarındaki bağlılık çözülür. 

                                         
 
                                                           Korunma Zırhı  
Vefki Cuma günü yazılır. Vefki taşıyana; ok, kılıç ve kurşun isabet etmez. Kişi su da boğulmaz. 
Kişiye yangından zarar gelmez. 

                                                          
  
                                              Ümmü Sübyanın İyileşmesi İçin   
            taşıyan havaleden, hayalet görmekten ve sebepsiz korkulardan kurtulur. 

                            
 
 
 
 
 
 
                                                      Yanına Getirmek İçin  
 getirilmek istenilenin eşiğine veya kişi kendi evinin kapısının eşiğine gizlerse getirilmek 
istenilen kişi ne kadar güçlü ve makam sahibi olursa olsun istenilen kişinin yanına gelir. 
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                                                     Zalimi Uzaklaştırmak İçin   
 zalimin oturduğu yere gizlenirse zalimin bulunduğu yer harap olur. Zalimin işi bozulur ve orayı 
terk eder. 

                                 
 
 
                                                     Altına Kaçırmamak İçin  
                                                       Vefk taşıyan iyileşir.  
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                                                        Dil Bağlamak İçin 
Dua açık olan kilite 21 defa “İnnellezine keferu sevaün aleyhim enzertehüm emlem tünzirhüm la 
yüminun” okunup kapatılırsa istenilen kişinin dili bağlanır. 
 
                                                 Erkeklik Gücünü Artırmak İçin  
                                          Vefki taşıyanın erkeklik gücü artar. 

                                                
  
                                                   Ervah Tarafından Taşlatmak İçin  
 7 adet kiremit veya taş üzerine yazılır. Bunlar zalimin bulunduğu yere atılırsa veya gizlenirse o 
hane harap oluncaya kadar ervahlar tarafından taşlanır. 

                                        
 
                                                                       Felcin İyileşmesi İçin 
Vefk gülsuyu ile silindikten sonra bekletilip çam kozalakları ile kaynatılır. Vefkin suyu ile felç 
olan yer ovulur. 
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                                           Göz Hastalığının İyileşmesi İçin  
taşıyanın göz çapaklanması, kanlanması, ağrıması ve kaşınması iyileşir.  suyu ile gözler yıkanır 
ve bu sudan 3 gün içilir. 

                                 

                                  
 
                                                               Hayz İçin  
Vefk bal şerbeti ile silinir. Papatya yağı ile çörekotu karıştırılıp yedirilirse aybaşı azlığı veya 
yokluğu yok olur. 

                                          
 

                                                          İhtilam Olmamak İçin  
 Duayı 3 defa “Vessemai vettarikı vema edrake mettarikun necmüs sakıbüin küllü nefsin lemma 
aleyha hafizun. Sadeke vedehü ve nesara abdehü ve hazeleşşeytane ve cünüdehü” okuyup 
yatan ihtilam olmaktan ve kötü rüyalar görmekten kurtulur. 
 
                                                Erkeklerin Eşlerini Sevmesi İçin  
                                                  taşıyan kadını eşi çok sever. 
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                                                      Kırışıklıkların Giderilmesi İçin  
                              Vefk alabalık yağında silininceye kadar bekletilir ve deriye sürülür. 

                                 
 

                     Kimsenin Bilmediği ve Görmediği İlahi Gizlilikleri Açmak İçin  
 taşıyan, kimsenin bilmediği ve görmediği ilahi gizliliklerin kapısını açarak, mülk ve                     
melekut alemini görür. 

                                 
 
Lisan Bağlamak İçin  vefk Cumartesi günü ilk saatte yazılır. Vefk; dili, koyunu, adamı 
bağlayarak hareket etmesini, kişiye zarar verilmesini, hırsızın hırsızlık yapmasını, kalbin 
rahatlamasını, gözün görmesini, kulağın işitmesini, zekerin kalkmasını, fercin cimasını, demirin 
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işlemesini, ekinin ürününü, misafirin seferini, inek ve devenin doğurmasını, kervanın ticaretini, 
balığın görmesini, insanın sevincini, su içmesini ve evlenmesini, ineğin su içmesini, koyunun 
süt vermesini, yerin üzerine bir şey inmesini, sultanı harpten, yağmuru, kulağı işitmekten 
engellemek, ruhu bağlamak, eve insanların girmesini engellemek ve kadını zinadan engellemek 
için kullanılır. 

                             
 
                                                 Mide Ağrısının İyileşmesi İçin  
                                             Vefkin suyunu içenin hastalığı iyileşir. 

                                 
  
                                                                       Muhabbet İçin 
Dua 3 defa “Heleta alel insani hinün mineddehrilem yekün şeyen mezkura. İnne haleknal 
insanemin nutfetin emşacin nebtelihi fecealnahü semain semain semain semain semain 
semain semain basıra” yiyeceğin veya yemeğin üzerine okunup üflenir. Bu yiyecek veya 
yemekten yiyen kişi yemeği yediren kişiyi şiddetli sevgi ile neredeyse kendini telef edecek 
kadar büyük sevgi ile sever.  
 
                                              Zarar Veren Haşerattan Kurtulmak İçin  
                 suyu evin dört köşesine serpilirse zararlı hayvanlar orayı terk ederler. 
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                                 Adet Zorluğundan Kurtulmak İçin  taşıyan kadın iyileşir. 

                                     
 
                    Ağır İşitmekten, Kulak Ağrısından ve Kulak Çınlamasından Kurtulmak İçin  
                       Vefk papatya yağı ile silinir. Kulağın içine üç damla damlatılır. 

                                 
 
                                                   Ağız Felcinin İyileşmesi İçin  
Duayı 7 gün 41’er defa “İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahtecetil ardu eskaleha. Ve kalel 
insanüma leha. Yevmeizin tühaddisü ahbareha. Bienne rabbeke evha leha. Yevmeizin 
yesdurünnasü eştaten liyürev amalehüm. Feman yamel miskale zerretin hayran yereh. Vemen 
yamel miskale zerretin şerren yereh” okuyan iyileşir. 
 
                                       Aklını Oynatmaktan Kurtulmak İçin  
Vefki kullananlar, aklını oynatmaktan, şaşkınlıktan, dalgınlıktan kurtulur. Ruhani varlıklar kişiye 
itaat ederler. 
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                                                                Bağlılıktan Kurtulmak İçin   
Dua suya 101 defa “İnna fetahna leke fethan mübinen. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaben. 
Fakbelu küllü firkın kattavdil azim” okunur. Bağlı kişi suyu içerse iyileşir. 
 
 
 
                                         Bel Soğukluğundan Kurtulmak İçin  
Vefk gülsuyu ile silinir. Suya 1 gr. çekilmiş kahve ve 12 gr. hıyar çekirdeği karıştırılıp sabahları 
içilir. 

                             
 
                                                   Ağrıların İyileşmesi İçin  
                                                    suyunu içen iyileşir. 

                          
 
Cinsi Münasebet İçin   
Vefk kaseye yazılır. Vefk halis zeytinyağı ile bozulur. Karı-koca yağı yatacakları zaman tenesül 
aletlerine sürerler. 
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                                                      Dargınların Barışması İçin   
                    karı-koca veya dargınların yastıklarına gizlenirse dargınlıklar biter.  

                                                           
 
                                                   Definenin Korunması İçin  
Define bulunduktan sonra cinler tarafından kaçırılmasını önlemek için definenin üzeri bir karış 
kazılıp vefk gizlenir. Definenin etrafında da siyah saplı bıçakla 70 defa Ayet’el Kürsi “Allahü la 
ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La tehuzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis semavati vema fil 
erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biznihi. Yalemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela 
yühitune bişeyin min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü 
hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim” okunduktan sonra define olan yer daire içine alınır. 

                           
 
                                               Doğumun Kolay Olması İçin  
Doğum anında zorluk çeken kadın veya hayvana dua 7 defa “Allahümme ente iddeti inde 
kürbeti ve ente umdeti inde şiddeti ve ente sahibi inde belveti ve ente münkızi inde vehleti ve 
ente veli nimeti inde ferceti” okunursa doğum kolay olur. 
 
                                             Düşmanın Hanesini Helak Etmek İçin 
Salı günü gece yarısından sonra 1000 defa “La İlahe İllallah” okuyarak zalime musallat 
gönderilirse zalimin hanesi harap olur ve zalim perişan olur. 
 
                                                             Hırsızın Bulunması İçin  
Kişinin eşyası kaybolursa veya çalınırsa kişi çalınan eşyanın bulunduğu yerin kapısı önünde 
duayı 40 defa “Vessemai vettarikı. Vema edrake mattariku. Ennecmüssakıbu. İn küllü nefsin 
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lemma aleyha hafizun. Felyenzuril insanü mime hulika. Hulika min main dafikın. Yahrücü min 
beynis sulbi vetteraibi. İnnehü ala racihi lekadirün. Yevme tüblesserairü. Fema lehü min 
kuvvetin vela nasırin. Vessemai zatirreci. Vel ardı zatissadi. İnnehü lekavlün faslün. Vema hüve 
bil hezli. İnnehüm yekidune keyden. Ve ekidü keyden. Femihhilil kafirine emhilhüm Rüveyda” 
okursa, hırsız ve çalınan eşya oraya gelir. Veya kişi rüyasında hırsızın ve çalınan eşyanın nere 
de olduğunu görür. 
 
                                                  İdrar Yapabilmek İçin  
                       Vefk taze süt ve turp ile kaynatılır. Vefkin suyu içilir. 

                              
 
 
 
            Kişinin Karnında veya Kalbinde İltihaplı Hastalıkların İyileşmesi İçin  
            suyunu içen iyileşir. 

                                               
 
                                                           Nazar İçin  
Dua 7 defa “Bismillahi azimişşani şedidil bürhani maşaallahü kane habsün habisün min 
hacerin ya bisin ve şehabin kabisin. Allahümme inni rededtü aynel aini aleyhi ve ala men  
ehabbennase ileyhi ve fikebedihi ve külliyetihi lehmün rakikun ve azmün dakikun fima lehü 
belikun. Farciil besare hel ter amin füturin sümmerciil basare kere teyni yenkalib ileykel basarü 
hasien ve hüve hasirün” insan veya hayvan üzerine okunursa nazardan kurtulunulur. 
 
                                        Öğrenmeyi Kolaylaştırmak İçin  
                Vefk bal şerbeti ile silinir ve özerlik tohumu ile kaynatılıp içilir. 

                        
 
                                 Romatizma ve Kuluncun İyileşmesi İçin    
                                                   Vefki taşıyan iyileşir. 
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                                             Sara ve Cinlerden Kurtulmak İçin  
                                                 Vefkin suyunu içen iyileşir. 

                                  
 
 
 
                                          Sedef Hastalığının İyileşmesi İçin  
Kişi Cumartesi günü abdestli şekilde rahatsızlığın olduğu yerin etrafına toplu iğne ile daire çizip 
ortasına aşağıdaki ayeti toplu iğne ile yazarsa rahatsızlığı yok olur. 

                                           
 
                                                 Sukünet İçin  
                       suyunu içen; ürkeklik ve korkularından kurtulur. 

                                             
 
                                    Zalimin Zulmünden Kurtulmak İçin 79) 
Akşam namazından sonra 2 rekat namaz kılınır. Namazdan sonra secdeye kapanarak dua 24 
defa “Ya şedidel kuva ya şedidel mihali ya azizü zellet bi izzetike cemia halkıke ve sallallahü ala 
seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim vekfini şerre fülanibni fülane ve izama 
yerciu amma fihi ehlekhü ve demmirhü ya hannanü ya mennanü eşhedü enne külle mabudin 
min duni arşike ila karari erdıkema hala vechikel kerimi batılün la ilahe illa ente ya ğiyasel 
mekürubin” okunur. Zalim zulmünden vazgeçmezse perişan olur. 
 
                                                Eşyanın Korunması İçin   
 eşyaların üzerine konulursa eşya çalınmaktan ve tehlikelerden korunur. 



41 
 

                                      
 
                                      Zehirlenmekten Kurtulmak İçin  
                                  suyunu içen zehirlenmekten kurtulur. 

                                             
 
 
                                                  Bağlıyı Çözmek İçin  
                                    suyunu içen eşlerin bağları çözülür. 

                 
 
                                          Baş Dönmesinin İyileşmesi İçin 
                                  Vefk kişniş olan su da kaynatılıp içilir. 

                           
 
Cinlerle İlişki Yaşayan, Kadın veya Erkekleri Bu Sıkıntıdan Kurtarmak İçin  
           taşıyan sıkıntılardan kurtulur. Vefk 750 yıllık koruma gibidir. 
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                                     Çillerin ve Sivilcelerin İyileşmesi İçin   
Yazı gülsuyu ile silininceye kadar bekletilir. Özerklik tohumu ile kaynatılır. Suya tatlı badem 
yağı ilave edilerek cilde sürülür. 

                    
 
                                Çocuğun Anne ve Babasına İyi Davranması İçin   
Vefkin suyu çocuğa içirilebilir. Vefk çocuğa taşıttırılabilinir veya yastığına gizlenebilinir. 
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                                                    Darlıktan Kurtulmak İçin  
Duayı 7 defa “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” okuyan darlıktan kurtulur. 
 
  Duanın Kabul Olması İçin  
  1- Tövbe edilmelidir. 
  2- Duadan önce sadaka verilmeli veya hayırlı iş yapılmalıdır. 
  3- Dua içten ve inanılarak okunmalıdır. 
  4- Abdestli olunmalı ve dua okuma esnasında kıbleye yönelinmelidir. 
  5- Duanın sonunda amin denilmelidir. 
  6- Dua 3 defa tekrarlanmalıdır. 
  7- Haram bir şey için veya olup bitmiş bir konu da dua ve yakarışta bulunulmamalıdır. 
  8- İstek istendikten sonra acele edilmemeli istek yerine getirilinceye kadar dua okunmalıdır. 
  9- Dua ederken ağız da koku yapacak yiyeceklerden uzak durulmalıdır. 
10- Dua ve yakarışın yapılacağı yer temiz ve tenha olmalıdır. 
11- Dua yavaş ve Allah’a yalvararak okunmalıdır. Dua okurken dua okuyanın sesinin 
yüksekliğini kişinin kendisinin duyabileceği kadar  
      olmalıdır. 
12- Duaya başlayınca ara vermeden bitirilmelidir. 
13- Dua okurken eller yukarıya kaldırılmalı ve dua bitince de eller yüze sürülmelidir. 
 
  Duanın Kabul Edildiği Yerler ve Zamanlar 
  1- Recep ay’ının ilk gecesi ve gündüzü. 
  2- Şaban ay’ının ortasının gecesi. 
  3- Kadir gecesi ve gündüzü. 
  4- Ramazan ay’ının Cuma geceleri ve gündüzleri. 
  5- İki bayramın geceleri ve gündüzleri. 
  6- Arefe günü. 
  7- Her gecenin son üçte biri temcid vaktidir. 
  8- Ezan ve kamet okunurken, “Hayye alel felah”dan sonra, sıkıntı da olan kişinin sıkıntılarının 
yok olması için. 
  9- Allah yolunda cihad yaparken. 
10- Her namazdan sonra. 
11- Kur’an okuduktan sonra. 
12- Secdeden sonra. 
13- Horoz öttüğü zaman. 
14- Müslümanların, Allah için bir yer detoplandıklarında. 
15- Yağmur yağdığı zaman. 
16- Cehren kılınan namazlar, imam “Veled dalin” dedikten sonra. 
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  Duası Kabul Olanlar 
  1- Adil devlet adamları. 
  2- Mazlumlar ve haksızlığa uğrayanlar. 
  3- Kur’an esasları ile amel edenler. 
  4- Salihler. 
  5- Anasını ve babasını hoşnut edenler. 
  6- Misafirler. 
  7- Oruçlular. 
  8- Günahlarına tövbe edip bir daha günah işlemeyenler. 
  9- Yeni hidayete ermiş olanlar. Yeni Müslüman olanlar. 
10- Hastalar. 
11- Bir Müslümanın, diğer Müslümana gıyabında yaptığı dua. 
12- Babanın, oğluna yaptığı dua. 
 
Duanın Kabul Olduğunun Delilleri 
1- Kişinin isteğinin dışında huşu hali gelirse. 
2- Ağlama hali olursa. 
3- Ağırlık basarsa. 
4- Aksırma gelirse. 
5- Azasında titreme olursa. 
6- Hafif terleme olursa. 
7- Hafif ateşlenme olursa. 
8- Hafif üşüme olursa. 
9- Kişi ağır yük altında kurtulmuş gibi hafiflik hissederse. 
 
Eşyayı Satmak İçin) 
Dua 3 gün 7’şer defa “Ebced cemedün cedhüd elüh lemmah kemmah senah eyalin ve tetlün el 
sefeletün meskulatün ya hamleğun ve kabil vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” 
okunursa eşya en kısa zaman da satılır. 
 
Hayız Kanı İle Yapılan Büyüyü Bozmak İçin Dualar 7’şer defa Nas Suresi “Kul, euzü birabbin 
nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudurin nas, minel 
cinneti ven nas”, Fatiha Suresi “Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki 
yevmiddin. İyyake nabudü ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine enamte 
aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin” ve  
İhlas Suresi “Kul hüvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yeküllehu 
küfüven ehad” bir bardak suya okunur. Vefkin suyu içilir veya yemeğe katılır. 
 
 
  
                                        Hayvanların Yavrusunun Olması İçin   
                                          taşıyan hayvanın yavrusu olur. 

                            
 
                                   Humma ve Sıtma Hastalığının İyileşmesi İçin   
                                                        taşıyan iyileşir. 
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                                                       Korunmak İçin   
 taşıyana kurşun geçmez, düşman zarar veremez, kişi yolda yorulmaz ve su da boğulmaz. Kişi 
her şeyden korunur. 

                               
 
                                                       Meyvesini Döken Ağaç İçin  
                             Cuma günü yazılır. Vefk meyvesi dökülen ağaca asılır. 

                                 
 
                                                 Şeker Hastalığının İyileşmesi İçin  
                                Civan perçemi otunun suyu sabah kahvaltıdan sonra içilir. 
 
                                                      Atın Hastalanmaması İçin  
                                                         taşıyan at hastalanmaz. 
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                                            Havale Göndermek İçin  
Havale gönderilmek istenen kişinin ve annesinin ismi niyet edilir. Duaları okuyan kişi yalnız 
olmalıdır. Okunacak dualar 70 defa  
Veddua Suresi “Vedduha. Velleyli iza seca. Maveddeake rabbüke vema kala. Velel ahiretü 
hayrün leke minelüla. Vele sevfe yutike rabbüke feterda. Elem yecidke yetimen feava. Ve 
vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ailen fe ağna. Fe emel yetime fela tekher. Ve emmes saile 
fela tenher. Ve emma binimeti rabbike fehaddis”. 200 defa “Ya Derhemise, Ya Şekısa” okunur. 
 
                                             Bunamışlıktan Kurtulmak İçin  
Bunayan kişiye 3 defa Fatiha Suresi “Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki 
yevmiddin. İyyake nabudü ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine enamte 
aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddallin” okunur ve tükürükle sıvazlanır. 
  
                                                       Cima İçin  
                                          taşıyan sürekli cima yapar. 

                                                  
 
                                         Cinleri Çağırmak İçin (Remil  
Dua 780 defa “İftehi künuzike ya ardı” zikredilirse cin toplulukları kişiye musahhar olur. 
 
                                                       Define İçin  
Vefk define olduğu tahmin edilen yere bir karış çukur açılıp gizlenir. Vefk gizlendikten sonra 
dua 26 defa “Ela yalemümen haleka ve hüvellatifül habir” okunur. Kişi yönünü kıbleye doğru 
yöneltip sağ kulağının üstüne yatıp dinlemeye başlar. Kişinin kulağı yazılı vefkin üzerine 
gelmelidir. İşlemi yapan kişinin kulağına definenin nere de olduğuna dair ses gelir. 

                                         
 
                                                         Define İçin  
Vefk define olduğu tahmin edilen yere gizlenir. Kişi geriye çekilerek vefkin olduğu yere bakar. 
Vefkin olduğu yer de ışık veya canlı çakarsa define oradadır. Orada öyle bir şeye rastlanmazsa 
aynı durum başka yer de olursa define oradadır. 
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                                                              Define İçin  
Dua 700 defa “İftehi künuzike ya ardı” okunursa definenin yeri kişiye bildirilir. 
 
                                          Dil Tutukluluğunun İyileşmesi İçin  
Vefkin üzerine dua 7 defa “Ve kalu licüludihim lime şehidtüm aleyna kalu entakenallahüllezi 
entaka külle şeyin ve hüve halekaküm evvele merratin ve ileyhi türcaun. Elem necal lehü 
ayneyni. Ve lisanen ve şefeteyni. Ve hedeynahünnecdeyni. Ya ilahel meşrikı ya ilahel mağrib” 
okunur. Vefkin suyunu içenin dili açılır. 

                           
 
                                                  Düşmanı Hastalandırmak İçin  
                                           suyu zalime içirilirse zalim hastalanır. 

                                       
 
                                             Hayvanların Ağrısının İyileşmesi İçin   
                     hayvanların olduğu yere gizlenir. Veya vefki hayvan taşırsa iyileşir. 

                                            
 
                                                  Kadının Dilini Bağlamak İçin  
                                       suyunu içen kadının dili eşine karşı bağlanır. 
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                                                   Kaybolan Eşyanın Bulunması İçin   
                Dua 70 defa “İftahi künuzike ya ardı” okunursa kişinin eşyası bulunur. 
 
                                             Koyun, Kuzu ve Keçinin Ölmemesi İçin   
                                            tuz kabına koyulup ağıl içine gizlenir. 

                                          
  
                                                       Muhabbet İçin  
                            yatağın altına konulursa eşler birbirlerini çok severler. 

                                         
  
                                                         Muhabbet İçin  
                          suyunu içen kişinin seven kişiye karşı sevgisi artar. 

                                                 
 
                                                         Nafile Namazlar  
  1- Tehiyyatü’l Mescit  : Camiye girildiğinde oturulmadan kılınan  2 rekat namazdır. 
  2- Duha (Kuşluk) Namazı  : Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınır; 2, 4, 8, 12 
rekattır. Genellikle 8 rekat kılınır. 
  3- Teheccüd Namazı (Salat’ı Leyl) : Biraz uyuduktan sonra 2 veya 4 rekat kılınır. 
  4- Regaib Gecesi Namazı  : Receb’i Şerif’in ilk Cuma gecesi 12 rekat kılınır. 
  5- Mirac Gecesi Kılınan Namaz : Receb’i Şerif’in   27. gecesi 12 rekat kılınır. 
  6- Berat Gecesi Kılınan Namaz : Şaban ay’ının     15. gecesi kılınır. Bir senelik hadiseler 
ve olaylar takdir edilir. 
  7- Kadir Gecesi Namazı  : Ramazan ay’ının 27. gecesi 2 rekat kılınır. 
  8- Yolculuk Namazı  : Giderken ev de ve gelirken mescit de 2 rekat kılınır. 
  9- Tesbih Namazı   : 4 rekattır. Tesbihle kılınır. Hiç olmazsa insanın ömründe    
bir defa kılması gerekir. 
10- Tövbe Namazı   : Kişi günah işleyip pişman olduktan sonra kılınan 
namazdır. 
11- Hacet Namazı   : Dünya ve ahret haceti isteyen kişi yatsı namazından 
sonra 2, 4, 12 rekat kılınır. Birinci rekatta Fatiha Suresi “Elhamdülillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nabudü ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. 
Sıratellezine enamte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin”nden sonra 3 defa  
Ayet’el Kürsi “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La tehuzühu sinetün ve la nevm. Lehu 
ma fis semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biznihi. Yalemü ma beyne eydihim 
vema halfehüm vela yühitune bişeyin min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel 
erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim” diğer rekatlarda  
Fatiha Suresi “Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nabudü 
ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine enamte aleyhim ğayrilmağdubi 
aleyhim ve leddallin”, İhlas Suresi “Kul hüvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. 
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Ve lem yeküllehu küfüven ehad”, Felak Suresi “Kul euzu birabbil felak min şerri ma halak ve 
min şerri ğasikin iza vakab vemin şerrin neffasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hased” ve 
Nas Suresi “Kul, euzü birabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vasvasil hannas, elleziy 
yuvesvisu fiy sudurin nas, minel cinneti ven nas” okunur.  
Hacet duası yapılıp Salatu Selam getirilir. 
12- İstihare Namazı   : Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığını görebilmek 
için kılınan namazdır. 2 rekat kılınır. Birinci rekatta Kafirun Suresi “Kul ya eyyühel kafirun. La 
abüdü ma tabüdun. Ve la entüm abidune ma abüd. Ve la ene abidün ma abedtüm. Ve la entüm 
abidune ma abüd. Leküm diynüküm ve liyedin”.  
İkinci rekatta İhlas Suresi “Kul hüvallahü ehad. Allahüssamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem 
yeküllehu küfüven ehad” okunur. Yedi gece aynı işlem yapılır. Kişi İstihare duasını okuyup 
yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayır, siyah ve kırmızı görülmesi delalet eder. 
13- İstiska Namazı   : Yağmur yağması için 2 rekat namaz kılınır. 
14- Küsuf Namazı   : Güneş tutulduğu zaman, imam en az 2 rekat namaz 
kıldırır. 
15- Hüsuf Namazı   : Ay tutulduğu zaman kılınır. 2 veya 4 rekattır. Bu namaz 
cami de kılınmalıdır. 
16- Teravih Namazı   : 20 rekattır. Cemaatle kılınmalıdır. 
17- Vitir Namazı   : Yapılması farz, inanması vacib ve sabit olması sünnettir. 
18- Hac İçin İhram Namazı  : Namaz 2 rekattır. Kişi istediği duayı okuyarak namazı 
kılar. 
  
                                                     Nişan Atmamak İçin  
Nişanlılardan herhangi birisi nişanını atarsa  erkek sağ kolunda, kadın sol kolunda taşırsa 
nişan atılmaz. 

                                       
 
 
                                                         Avcılık İçin  
                                         taşıyan kişi çok av yapar. 

                                    
  
                                                               Avcılık İçin  
                      kişi taşır veya av torbasına koyarsa çok av yapar. 

                                                 
  
                                                   Balık Avcılığı İçin  
                                           taşıyan kişi çok balık avlar. 

                                        
 
                                                  Çalınanları Getirtmek İçin  
                                     rüzgârlı yere asılırsa çalınanlar geri getirilir. 
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                                                          Döndürmek İçin  
 Perşembe günü yazılır.  rüzgârlı yere asılırsa kaçan kişi kısa süre de döner. 

                                                      
 
                                                 Deniz Yolculuğunun Kolay Olması İçin   
                                         taşıyanın deniz yolculuğu rahat geçer. 

                                      
 
                                                           Hamilenin Korunması İçin 
 taşıyan kadın hamile kalıp çocuk doğurur. Kadın ve çocuğu tehlikelerden korunur. 

                                         
  
                                                       Hırsızın Çıkarılması İçin  
eşyaları çalınan kişinin kapısının altına gizlenirse çalınanlar en kısa zaman da kendisine gelir. 

                                              
 
 
 
                                             Tutuklunun Serbest Kalması İçin   
                                  Vefki tutuklu ve bağlı kişi taşırsa aynı saat de serbest kalır. 

                                                   
 
                                   Sihir ve Büyünün İptal Olması İçin   
             evin kapısının altına gizlenirse evdeki sihir, büyü ve cinler yok olurlar. 

                                       
 
 
                                  ESMA’ÜL HÜSNA VEFKLERİ (Allah’ın İsimlerinin Sırları 69) 
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Allah (Her gün 66 defa zikredilir) 69. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 66, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.  
Çağırma ve seslenme, yardım isteme olarak  
“Ya: Ey” eklenmek “Ya Allah” şeklinde zikredilmelidir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Cuma günü 1000 defa “Allah” ismini zikreden evliyalar arasına girer. 2- 
Cuma namazından önce 100 defa “Allah” diye zikredenin isteği gerçekleşir. 3- İsmi her gün 
1000 defa zikredenin kalp gözü açılır. 4- İsim hastaya 200 defa okunursa, hastanın eceli 
gelmemişse iyileşir. 5- Bu ismin zikri ile meşgul olanın kalbinden Allah sevgisinden başka her 
şey silinir. Kişi korunur.  
6- İsmi zikreden saygı kazanır. 7- Vefk güneşin doğduğu sıralar da yazıp taşıyan korunur. 8- 
Vefki taşıyan ismi miktarınca zikreden çok soğuk havalar da soğuktan korunur. 9- Kişi 3 gün 
oruç tutup bu süre de et, süt vs. gibi hayvani gıda yemez. (Soğan, sarımsak gibi) kokulu 
şeylerden uzak durursa. Bu amaçla az yer, az uyur ve az konuşup riyizat ederse sonra da gece 
yarısından sonra 2 rekat namaz kıldıktan sonra 66 defa “Allah” ismini zikrederse Allah, kişiye 
bir melek tayin eder. Kişinin bütün hayırlı işlerine o melek aracılığı ile yön verir ve her türlü 
kötülüklerden de o melek aracılığı ile korur. 10- Vefk cenaze üzerine konulursa cenaze kabir 
azabından kurtulur.  
11- Vefki taşıyan korunur. 12- Vefk Cuma günü oruçlu olarak öğle saatlerinde gümüş yüzük 
üzerine yazılıp kişi sağ elin yüzük parmağında taşırsa kişi gittiği yer de sevgi ve hürmet görür 
Kişinin istekleri yerine getirilir. 13- Yüzük sol elin yüzük parmağında taşınırsa savaş kazanılır. 
Mahkemeye gidenin haklı olduğu anlaşılır. 14- Vefk harap olmuş yere konulursa, oraya rahmet 
ve bereket yağar.  
15- Yüzüğü evlenmek isteyen kadın parmağında taşırsa kısa zaman da evlenir. 16- Yüzüğü 
parmağında taşıyan korkularından kurtulur. 17- Vefki taşıyan cin musallatından kurtulur. 18- 
Vefk beze yazılır. Bezin bir kenarı yakılarak bayılan hastaya tütsü yapılırsa hasta cinlerden 
kurtulur.  
18- Cuma namazından önce 100 defa “Ya Allah, Ya Hu” ismini zikreden istediklerine sahip olur. 
İsmi 1000 defa zikredenin imanı kuvvetlenir. Düşmanları heybetinden kişinin yüzüne 
bakamazlar. 

19- Vefki taşıyan korunur.  
 
20- Vefk düşmanın eşiğine gizlenir. Hamam bulaşık suyundan biraz dökülürse orası harap olur. 

 
 
21- Vefke sevilen kişinin ve annesinin ismi yazılır. Vefkin suyu sevilen kişiye içirilir veya 
elbisesine serpilir. 

 
 
22- Zararlı insanların olduğu yere vefk gizlenirse zararlı insanlar darmadağın olurlar.  
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Er-Rahman (Her gün 298 defa zikredilir) 84. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 298, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası zikri daha uygundur. “Ya Rahman” şeklinde 
okunmalıdır. Bu şekil de sesleniş, aynı zaman da sığınma, imdat çağrısı ve yalvarıp yakarma 
ifadesi olur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmin zikri ile meşgul olan vesveseden kurtulur. 2- İsmi sürekli 
zikredenin ihtiyaçları gerekleşir. 3- İsim cimri kişiye zikredilirse cömertleşir. 4- İsmi sürekli 
zikreden, makam ve mevki sahiplerinin yanında kabul görür. 5- Vefkin suyu içirilen kişiden 
zalimlik yok olur. 

                                                   
Er-Rahim (Her gün 258 defa zikredilir) 89. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 258, zikir saati güneş, zikir günü Pazar günü 
ve Güneş saatidir. Güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.  

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi her namazdan sonra zikreden ahret nimetlerine sahip olur. Kişi 

maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur. Kişiyi herkes sever. 2- İsmi zikreden sakinleşir. 3- İsim 
zalimin üzerine zikredilirse zalim zalimlikten vazgeçer. 4- Vefki taşıyan çocuk uykusunda 
korkmaz ve çok ağlamaktan kurtulur. 5- İsmi namazdan sonra 279 defa zikredenin rızkı artar. 6- 
Sıkıntı da olanlar ismi  
“Ya Rahman, Ya Rahim” diye zikretmeye devam ederse sıkıntılardan kurtulur. 7- Vefki taşıyan 
sıkıntılardan kurtulur. Kişinin rızkı artar.  
8- İsim 258 defa suya okunup su ağacın köküne dökülürse ağacın meyvesi bol olur. 9- Vefkin 
suyunu içenin sevene karşı sevgisi artar. 
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El-Melik (Her gün 90 defa zikredilir) 95. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 90, zikir saati utarit, zikir günü Çarşamba. 

Sabah güneş doğarken ikindi namazından sonra ve gece yarısı.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin büyüklerin yanında sevgisi artar. İdareciler kişinin 
isteklerini gerçekleştirirler.  
2- Güneş tepe de olduğu anda ismi 100 defa zikreden üzüntülerden kurtulur. 3- Sabah 
namazından biraz önce ismi 120 defa zikreden fakirlikten kurtulur. 4- Vefki taşıyan korktuğu 
kişinin yanına gittiğinde zalim, kişiye zarar veremez.  
 

                                                
El-Kuddüs (Her gün 170 defa zikredilir) 99. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 170, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve ikinde sonrasıdır. Bir de gece yarısıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden kötü huylarından vazgeçer. 2- İsmi zikredeni herkes sever. 
3- İsmi zikreden nazardan ve kıskançlıktan kurtulur. 4- Cuma gecesi vefk yazılır. Vefkin üzerine 
170 defa “Ya Kuddüs” okunur. Vefki taşıyanın ruh sağlığı iyileşir.  
Kişi korkulardan kurtulur. 5- Vefki taşıyan içki, kumar ve zinadan kurtulur. 6- Vefki taşıyanın 
kalp gözü açılır. Kişi vesveseden kurtulur. 
7- İsmi zikreden kötü huylardan ve şehvetten kurtulur. 
 
 

                                            
Es-Selam (Her gün 131 defa zikredilir) 104. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 131, zikir saati müşteri, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken, ikindi sonrası ve gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden felaketlerden, su da boğulmaktan, yangından ve yıldırım 
çarpmasından kurtulur.  
2- Kişi koruma altında olur. 3- Vefki taşıyana silah etki etmez. 4- Vefki taşıyan vesveseden 
kurtulur. 5- İsim hasta üzerine 161 defa zikredilirse hasta iyileşir. 
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El-Mü’min (Her gün 136 defa zikredilir) 108. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 136, zikir saati ay, günü Pazartesi. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin kalbi nurlanır. 2- Vefki taşıyan düşmanını yener. 3- Vefki 
taşıyan kötülüklerden kurtulur.  
4- 43 gün 136 defa ismi zikdenenin istekleri gerçekleşir. 5- Vefki taşıyan korunur. 
 

                                              
El-Müheymin (Her gün 145 defa zikredilir) 113. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 145, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 

Sabah güneş doğarken, ikindi sonrası ve gece yarısıdır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişiyi herkes sever. 2- Kişinin ailesi kişinin her söylediğini yapar. 3- Kişi 

sıkıntılardan kurtulur.  
4- Kişinin kalp gözü açılır. 5- Bu ismin zikrine devam eden kişiye manevi sırlar açılır. Kişi 
bilmediği ilimlere ve sırlara sahip olur. 
6- Vefki taşıyan zalimin şerrinden kurtulur.  
 

                                              
El-Aziz (Her gün 94 defa zikredilir) 118. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 94, zikir saati merih, günü Salı. Öğleden 2 saat 
önce ve akşamdan bir saat öncedir. Gece okumalarında ise gece yarısıdır. 
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Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikrenin istekleri gerçekleşir. 2- İsmi 7 gün zikredenin düşmanları 

perişan olur. Kişiyi herkes sever. 
3- İsmi 40 gün sabah namazından sonra zikreden borçlarından kurtulur. 

                                              
El-Cabbar (Her gün 206 defa zikredilir) 122. sayfa 
Ecbed Değeri ve Zikir Saati: Ebced değeri 206, zikir saati merih, günü Salı. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için gece yarısıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim zalimlere karşı zikredilirse zalim kendi derdine düşer. 2- Kişinin 
isteklerini herkes gerçekleştirir. 
3- İsmi doktor veya sağlıkçı zikrederse hastalar çabuk iyileşir. 4- Zalimin zulmünden 
vazgeçmesi için bir veya bir kaç defa da  
42436 defa “Ya Cebbar” ismi zikredilir. Belirtilen miktar da zikirden sonra 41 defa  
“Hüvallahüllezi la ilahe illahü. Alimül ğaybi veş şehadeh. Hüver Rahmanur Rahim” zikredilirse 
zalim zulmünden vazgeçer.  
5- İsmi 40 gün 211 defa zikreden, zalimden ve hapisten kurtulur. 
 

                                            
El-Mütekebbir (Her gün 662 defa zikredilir) 127. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 662, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrası. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmin zikrine devam eden üst makamdakileri etki altına alır. 2- İsteği 
olan ismi zikredip üst makamdaki kişilerin yanına gittiğinde ihtiyaçları karşılanır. 3- Vefki 
taşıyana zalimler itaat ederler. İsim zalime 10 defa zikredilirse zalim kötülük yapmaktan 
vazgeçer. 
 

                                                 
El-Halık (Her gün 731 defa zikredilir) 132. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 731, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ilk bir saat ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Yedi gün 100 defa “Ya Halik” ismini zikreden korunur.  İsmi vird 
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edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar. 2- İsmi seher vakitlerinde 
zikredenlerin, kalpleri nurların, basiretleri açılır ve hikmet sahibi olur. 3- İsmi zikredenin 
iyileşmesi zor olan hastalıkları iyileşir. 4- Çözülemeyen işi olan kıbleye karşı oturup ismi 515 
defa zikrederse işleri hallolur. 
 

                                               
El-Bari (Her gün 213 defa zikredilir) 136. sayfa 

Ebced Değeri ve Zikir Saati: Ebced değeri 213, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah güneş 

doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmin zikrine devam eden başkalarının başaramadığı işleri başarır. 2- 

İsmin zikri ile meşgul olan düşmanına galip gelir. 3- İsmin zikrine devam eden gam ve kederden 
kurtulur. 4- İsmin zikrine devam edenin zekası güçlenir. 5- İsmin zikrine 7 gün 100’er defa 
zikreden sağlığına kavuşur. 6- İsmin zikrine devam eden kabir azabından kurtulur. 7- Sürekli 
başı ağrıyan vefki taşırsa iyileşir. 
 

                                                       
El-Musavvir (Her gün 336 defa zikredilir) 143. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 336, zikir saati ay, günü Pazartesi. Güneş 

doğarken ilk saatlerde 01.00 ve 08.00 yaklaşık ikindi namazı sonrası. Gece okumalarında ise 
tam saat 06.00’da yani gecenin yarısındadır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden istediğini rüyasında görür. Okuma gece herkes yattıktan 

sonra yapılmalıdır. Önce 1000 defa “Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad” sonra da 3360 defa “Ya Musavvir” 
zikredilmelidir. Ayrıca bir defa da istediği kişiyi göremezse üç, beş veya yedi defa tekrar 
edilmelidir. 2- Vefki taşıyan kadın hamile kalır. 3- Çocuğu olmayan kadın 7 gün oruç tutup, iftar 
zamanında 21 defa  
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“El Musavvir” ismini zikrederse çocuğu olur. Erkek 3 gün oruç tutup iftar zamanında 21 defa 
ismi bir bardak suya okuyup içerse çocuğu olur. 4- Kişi her gün “Ya Halik, Ya Bari, Ya 
Musavvir” isimlerini 365 defa zikrederse ruhani varlıklarla irtibat kurar. 
 

                                                       
El-Gaffar (Her gün 1281 defa zikredilir) 148. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1281, zikir saati zühre, günü Cuma. Güneş 

doğarken ve ikindi namazı sonrası, gece okumalarında yatsı namazına doğru ve gecenin 
yarısında okunmalıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden korunur. 2- İsmi zikreden de Allah sevgisi oluşur. 3- İsim 
kavga edenlere karşı zikredilip üflenirse sakinleşilir. 4- Sıkıntılı anlarda “Estağfirullahel azim ve 
etübü ileyh” okunursa sıkıntılar yok olur. 
 

                                                   
El-Kahhar (Her gün 306 defa zikredilir) 152. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 306, zikir saati merih, günü Salı. Sabah güneş 

doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için de gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim seher vaktinde 100 defa “Ya Cebbar, Ya Kahhar, Ya zel batşiş 
şediyd” diye okunduktan sonra  
“Ey Allah’ım! Bana zulmeden şu kişiden hakkımı al” diye dua edilir. 2- İsmi zikredenlerin 
düşmanları kahrolur.  
3- İsmi pehlivan zikrederse sırtını kimse yere getiremez. Avukat haklı davalarını kazanır. İsim 
eşine sıkıntı verene karşı zikredilirse sıkıntılardan kurtulur. 4- İsmin zikrine devam eden helal 
olmayan işlerden uzaklaşır. 
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                                                  --   

                                                       
El-Vehhab-El Ehad (Her gün 14 defa zikredilir) 156. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 14, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah güneş 

doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonraki 
ilk saattir. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- Beş vakit namazdan sonra ismi zikreden yokluk çekmez. Dua ederken 7 

defa “Ya Vehhab” diye zikredilirse dua kabul olur. 2- Kişinin istekleri gerçekleşir. 
 

                                                        
Er-Rezzak (Her gün 308 defa zikredilir) 158. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 308, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
erken ve ikindiden sonradır. Gece ise akşamdan sonraki ikinci saat ve gecenin yarısından 
sonradır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden maddi sıkıntı ve borçlardan kurtulur. Kişi ismi zikrederse 
içindeki daralma geçer.  
2- Yemekten önce 21 gün “Ya Rezzak” ismini zikredenin zihni açılır. 
 
 

                                                    
El-Fettah (Her gün 489 defa zikredilir) 162. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 489, zikir saati utarit, günü Çarşamba. Sabah 
güneş doğarken ikindi namazından sonra ve gece yarısı.   
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Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin kalp gözü açılır ve korunur. 2- İsteği olanın istekleri 

gerçekleşir. 3- Kişi sabah namazından sonra elini göğsüne koyup ismi 15 defa okumaya devam 
ederse kalbi aydınlanır. İşleri kolaylaşır ve rızkı artar. 
4- Vefki taşıyana düşmanlar zarar veremez. 5- İsim yatarken zikredilirse istenilenler rüya da 
görülür. 
 

                                                        
El-Alim (Her gün 150 defa zikredilir) 164. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 150, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah erken ve ikindi sonrasıdır. İsteyen bu saatlerde okuyabilir. Gece okumalarında ise gece 
yarısı okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredene dost ve düşman içinde ne gizlenirse bildirilir. 2- İsme 
devam edenin istekleri gerçekleşir. 
3- İsmi zikreden istediğini etki altına alır. 4- İsmi zikreden kötü işler yapmaktan uzaklaşır.  
 

                                                     
El-Kabıd (Her gün 903 defa zikredilir) 168. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 903, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 

Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişi isteklerini gerçekleştirir. 2- Zalim için Salı günü gece yarısından 

sonra 4 rekat namaz kılınır. Namazın her rekatında Fatiha Suresi “Elhamdülillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nabudü ve iyyake nestein,   
ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine enamte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddallin”den 
sonra zammı sure olarak  
Fil Suresi okunur. Namazdan sonra 1000 defa “Ya Kabid” ismi zikredilirse zalim zulmünden 
vazgecer. 3- İsmi 4 gün 903 defa zikreden düşmanın şerrinden kurtulur. 
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El-Basit (Her gün 72 defa zikredilir) 174. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 72, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi sonrası ile akşamdan sonra ve gece yarısıdır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi her gün sabah namazından sonra zikredenin rızkı artar. 2- İsmi                  

zikredeni herkes sever.  
3- Vefki yutan karasevdadan kurtulur. 
 

                                           
El-Hafıt (Her gün 1481 defa zikredilir) 178. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1481, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.  

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim düşman üzerine 1481 defa zikredildiğinde düşman, çeşitli hastalık 

ve sıkıntılardan başını kaldıramaz. Düşmanın namusu, ırzı ve malı heba olur. 2- İsmi zikredenin 
istekleri gerçekleşir.  
 

                                                  
Er-Rafi (Her gün 351 defa zikredilir) 180. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 351, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
erken ve ikindi sonrasıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden istediği kişiyi kendine çeker. 2- İsmi zikreden sıkıntılardan 
kurtulur. 3- Zalimin huzuruna giderken isim 70 defa zikredilir. 4- İsmi 70 defa zikredenin eşyası 
bulunur. 5- İsmi gece yarısı 351 defa zikredenin işleri kolaylaşır. Kişi istediklerine kavuşur. 
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El-Mu’iz (Her gün 117 defa zikredilir) 183. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 117, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 

erken ve ikindi sonrasıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin istekleri gerçekleşir. 2- İsmi Cuma veya Pazartesi 
geceleri akşam namazından sonra  
140 defa zikreden heybetli olur. 3- İsim 61 defa zikredildikten sonra secdeye kapanarak zalim ve 
hasetçinin adı söylenir.  Sonra “Ey Allah’ım! Beni ………. Şerrinden ve hilesinden koru” denilir. 
 

                                                   
El-Müzil (Her gün 770 defa zikredilir) 185. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 770, zikir saati merih, günü Salı. Sabah erken 
ve ikindi sonrasıdır. Gece okumalarında ise gece yarısı okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi 75 defa okuduktan sonra, kişi başını secdeye koyup “Ey Allah’ım! 
Beni ……….in şerrinden koru” diye dua edilirse Allah, kişinin duasını kabul eder. Kişinin 
düşmanları perişan olurlar. 2- Zalim gücüne ve varlığına güvenerek zayıf kişileri sıkıntıya 
düşünürse zalime 75 defa zikredilip dua edilir. 
 

                                                  
Es-Semi (Her gün 180 defa zikredilir) 189. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 180, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah erken ve ikindi sonrasıdır.  
Gece okumalarında ise akşamın ilk saati ile gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişinin istekleri gerçekleşir. 2- Salı günü vefki hatme yaprağına yazıp, 
halis badem yağı ile bozularak o yağdan kulağa damlatılırsa kulak ağrısı iyileşir. 3- İsmi 
Perşembe günü kuşluk namazından sonra 500 defa zikretmeye devam edenin duaları kabul 
olur. 
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El-Basir (Her gün 302 defa zikredilir) 193. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 302, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 

erken ve ikindi sonrasıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin istekleri gerçekleşir. 2- İsmi her gün sabah namazından 
sonra zikredenin kalp gözü açılır.  
3- Vefkin suyunu içenin hafızası ve kalp gözü açılır. 4- İsmi Cuma namazından önce 302 defa 
zikredenin kalp gözü açılır.  
5- Pazartesi günü sabah namazının farzı ile sünneti arasında ismi 100 defa zikredenin istekleri 
gerçekleşir. 
6- Vefkin suyu gözlere pansuman yapılırsa gözler iyileşir. 
 

                                                 
El-Hakem (Her gün 68 defa zikredilir) 196. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 68, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah erken 
ve ikindi sonrasıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi iş yerinde yetkili kişi zikrederse işlerinde başarılı olur. 2- İsmi 
zikreden amacına hızlı biçim de ulaşır. 
3- İsmi gece yarısı 68 defa zikretmeye devam eden, gizli sırlara ve hikmetlere sahip olur. 4- 
Haklı olduğu davayı kazanmak isteyen  
üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı 4624 defa “Ya Hakem” diye zikreder ve sonunda 
secdeye kapanıp istek ve ihtiyacı için dua ederse davasını kazanır. 

                                                  
El-Adl (Her gün 104 defa zikredilir) 199. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 104, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişi adaletli ve güzel ahlaklı olur. 2- İsim Cuma gecesi 20 lokma üzerine 
yazılıp yenilirse insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın sevgisi kazanılır. 3- Hakimler ismi 104 
defa zikrederse verdiği kararlar doğru olur.  
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El-Latif (Her gün 129 defa zikredilir) 203. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 129, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah gün 
doğarken ve ikindi sonrası. Gece, akşam namazı sonrası ve gece yarısından sonrası. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişi işinin görülmesi için gittiği makamlarda kabul görür ve isteğini 
gerçekleştirir. 2- Zor bir işle karşılaşıp nasıl çözeceğini bilmeyen ismi 16641 defa zikrederse 
sorununu çözer. 3- İsmi zikredip dua eden rızk sıkıntısından kurtulur. 
  

                                           
El-Habir (Her gün 812 defa zikredilir) 208. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 812, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.  

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi her gün 812 defa okumaya devam eden ruhani varlıklarla görüşür 

ve keşiflere sahip olur. 2- Kişi aynı şekilde zikrine devam ederse zulümden kurtulur. 3- Kişi 
yatmadan önce 7 defa “Ela yalemü men halak. Vehüvel Latifül Habir” okursa, istediğini ve 
istihare ettiği konuyu rüyasında görür. 4- Vefkin suyunu içenin hafızası güçlenir. 5- Yatmadan 
önce isim 21 defa zikredilirse kişi yitiğini rüyasında görür.  
 

                                              
El-Halim (Her gün 88 defa zikredilir) 211. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 88, zikir saati zühal, günü Cumartesi. Sabah 
güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise saat 06.00 yani gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden huysuz kişi uslanır. 2- Hayırsız eşler ve katlanılması güç 
kişilere zikredilir.  
3- İsim zalimin yanına giderken zikredilir. 4- İsmi zikreden sakinleşir. 5- Vefkin suyu iş yerine 
veya araziye serpilirse orası bereketli olur. Vefkin suyu gemiye serpilirse gemi batmaktan, araç 
kazadan ve ev her şeyden korunur. 6- isim 3 veya 7 gece zikredilirse çocuk huysuzluk yapmaz 
ve rahat uyur. 
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El-Azim (Her gün 1020 defa zikredilir) 217. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1020, zikir saati utarit, günü Çarşamba. 1. ve 8. 

saatlerdir. Yani güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası, Gece de 06.00 yani gece yarısıdır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi her gün sabah namazından sonra 1024 defa zikredenler huzur, 

yüksek makam ve şöhret elde ederler. Kişiyi herkes sever. 2- isim hastaya 1010 defa okunursa 
hastanın eceli gelmemişse iyileşir. 3- İsmi zikreden beklemediklerine sahip olur. 4- Vefki yüzük 
üzerine yazdırıp parmağında taşıyan ve sürekli ismi zikredenin istekleri gerçekleşir. 
 

                                                   
El-Gafur (Her gün 1286 defa zikredilir) 220. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1286, zikir saati güneş, günü Pazar.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden hapisten çıkar. 2- İsmi zikreden servet sahibi olur. 3- İsim 
1286 defa suya zikredilip dargınlara içirilirse barışırlar. 4- Vefki taşıyan hastalık ve humma 
(Kızamık)tan kurtulur. 5- Vefkin suyunu içenin dili açılır. 

                                                      
El-Şekur (Her gün 526 defa zikredilir) 225. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 526, zikir saati güneş, günü Pazar. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişi korunur. 2- Vefkin suyunu içen nefes darlığından kurtulur. Vefkin 

suyu gözlere sürülürse göz rahatsızlığı iyileşir. 
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El-Aliyy (Her gün 110 defa zikredilir) 230. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 110, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: Kişiyi herkes sever. Kişinin mevkisi yükselir. 
 

                                                            
El-Kebit (Her gün 232 defa zikredilir) 233. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 232, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumak isteyenler için ise gece yarısı 
uygundur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişi makam sahiplerinden istediklerini alır. 2- İsim yiyecek üzerine 
zikredilirse dargınlar barışırlar.  
3- İsmi zikreden borcundan kurtulur veya görevine döner. 4- İsim zalime zikredilip zalimin 
yüzüne üflenirse zalim zelil olur.   
 

                                                         
El-Hafiz (Her gün 998 defa zikredilir) 238. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 998, zikir saati zühal, günü Cumartesi. Sabah 
güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise saat 06.00 yani gece yarısıdır. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- Kırıcı ve kötü huylu kişilere bir bardak suya 7 defa zikredilerek içilirse 

kişinin ahlakı düzelir. Kişi hastalıktan,  
halk salgından korunur. 2- Vefkin olduğu eşya korunur.  
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El-Mukit (Her gün 550 defa zikredilir) 242. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 550, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
erken, gün doğarken ve ikindi namazı sonrası. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden savaşı kazanır. 2- Vefkin suyu bahçeye ve tarlaya 
serpilirse mahsul bereketli olur. 
 

                                                                
El-Hasib (Her gün 80 defa zikredilir) 245. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 80, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah erken, 
gün doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gündüz vakti olmayıp da gece okumak isteyenlerse 
akşam namazı sonrası ve gecenin yarısında okuyabilirler. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikreden cömert olur. 
 

                                                                 
El-Celil (Her gün 73 defa zikredilir) 248. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 73, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah güneş 

doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.   
Sırları ve Hikmetleri: 1- Vefkin suyunu içen kötü huylarını bırakır. 2- Vefkin suyunu içen eşini 
aldatmaz ve hainlik yapmaz. 
3- Vefkin üzerine 365 defa “Ya Celil” zikredilip suyu içilirse karasevda, melaknolu, evham ve 
korkudan kurtulunur. 
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El-Kerim (Her gün 270 defa zikredilir) 251. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 270, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
erken gün doğarken ve ikindi sonrası gün dönünceye kadardır. Gece okumalarında ise akşam 
sonrası ve gece yarısından sonradır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden vesveseden kurtulur. 2- İsmi zikreden zalimden kurtulur. 
 

                                                              
Er-Rakib (Her gün 312 defa zikredilir) 255. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 312, zikir saati zühre, günü Cuma. Müşteri 

olma durumu da vardır. O zaman zikri Perşembe günü olur. Her iki durumda da sabah erken 

güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı sonrası 
ve akşamdan 6 saat sonra yani gecenin yarısı okunur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İdareciler tesir altına alınır. 2- İsmi zikreden servete kavuşur. 3- İsmi 
zikreden kadın kolay doğum yapar.  
 

                                                             
El-Mucib (Her gün 55 defa zikredilir) 258. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 55, zikir saati müşteri, günü Perşembe. Sabah 
erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında akşam namazı 
sonrası ve akşamdan 6 saat sonra yani gecenin yarısı okunur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden istediklerini elde eder. 2- Dargınların barışmasını hayal 
edilerek kişi dargınların veya sevgisi kazanılmak istenilenin resmini önüne koyup 302 defa “Ya 
Mücib” ismini zikredilen kişinin ve annesinin ismini zikrederek  
“Allah’ım bu kişinin sevgisini bana nasip et ve kalbini bağla”  diye zikredilir. 
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El-Vasi (Her gün 137 defa zikredilir) 262. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 137, zikir saati ay, günü Pazartesi. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikreden istediklerini elde eder ve vesveseden kurtulur. 
 

                                                                        
El-Hakim (Her gün 78 defa zikredilir) 267. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 78, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında da akşam namazı sonrası ve gece 
yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim hastaya okunursa hasta iyileşir. Sevilen kişi kısa zaman da kişinin 
ayağına gelir. 2- İsmi zikreden devlet büyüğünden kabul görür. 3- Kişi sıkıntılardan kurtulur. 

                                                                 
El-Vedud (Her gün 20 defa zikredilir) 270. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 20, zikir saati ay, günü Pazartesi. Öğle 
namazından iki saat önce ve akşamdan bir saat öncedir. Gece de akşamdan sonra ve gece 
yarısından üç saat sonra yani imsak vaktine doğrudur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişinin kalbi nurlarla dolar. Kalbi genişler ve rahatlar. 2- Yiyecek üzerine 
1000 defa okuyup eşiyle birlikte yiyenlerin eşlerine olan sevgileri artar. 3- Günde 20 defa 
zikreden kişi, halk arasında sevilip sayılır. Kişinin sözüne önem verilir. 
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El-Mecid (Her gün 57 defa zikredilir) 275. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 57, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah güneş 

doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise 2. saatte, yatsıya doğru ve gecenin yarısındadır. 
Sırları ve Hikmetleri: Her işe “Ya Mecid” diye zikrederek başlayan işlerinden hayır görür. Kişi 
istediğine kavuşur. 
  

                                                              
El-Bais (Her gün 573 defa zikredilir) 278. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 573, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 

güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir. Yani sabah güneş doğarken ve ikindi namazı 
sonrası okunabilir. Pazar gecesi güneş saati yoktur. Gece okumak isteyenler istediği saatte 
okuyabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmin zikrine devam eden düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. 2- 
Uykuya yakın kişi elini göğsüne koyup  
100 defa “Ya Bais” diye zikrederse kalbi nurlanır. Kişi ilim ve hikmet sahibi olur. 3- İsmi 4011 
defa zikreden alacağını alır. 
 

                                                           
Eş-Şehid (Her gün 319 defa zikredilir) 285. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 319, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece akşamdan sonra ve gece yarısı okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Sevilen kişi, kişinin ayağına gelir. 2- Düşmanların kalbi yumuşar. 3- Kişi 
kendisine isyan eden çocuğun, elinin üzerine, şehadet parmağını koyarak ismi “Ya Şehiyd” 
diye zikrederse çocuk, anne ve babasına itaat eder. 4- Eşini dinlemeyen kadının bir tel saçına 
isim 100 defa zikredilirse kadın, eşine karşı isyan etmekten vazgeçer. 5- İftiraya uğrayan gece 
yarısı 329 defa  
“Ya Allahü, Ya Şehiydü” diye iftiradan kurtulur. 6- İsim seher vaktinde 21 defa isyankâr 
çocuğun veya kadının üzerine zikredilirse isyan etmekten vazgeçer. 
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El-Hakk (Her gün 108 defa zikredilir) 289. sayfa 

Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 108, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 

güneş doğarken ve ikindi sonrası, gece okumak isteyenler için de akşam namazı sonrası ile 
gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: Vefki seher vaktinde yukarı kaldırıp isteğini isteyenin isteği gerçekleşir. 
 

                                                                
El-Vekil (Her gün 66 defa zikredilir) 292. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 66, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi sonrasında okunabilir. 

Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim hangi niyet için okunursa istek gerçekleşir. 2- İsmi zikreden 

düşmanını yener. 
 

                                                      
El-Kaviyy (Her gün 117 defa zikredilir) 297. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 117, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrasında okunabilir.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden fethi gerçekleştirir. Fatih Sultan’ın hocası bu isim ile 
meşgul olmuştur. İsim zikredilip fethedilmek istenilen yere üflenilirse zafer kazanılır. 2- İsmi 
zikreden zalimin zulmünden kurtulur. 
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El-Metin (Her gün 500 defa zikredilir) 300. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 500, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
erken ve ikindi sonrasıdır. Gece okumalarında akşam namazı sonrası ve gece yarısı okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikreden düşmanına galip gelir. 

                                                      
El-Veliyy (Her gün 46 defa zikredilir) 304. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 46, zikir saati merih, günü Salı. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumak isteyenler için gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden hayırlı ve güzel rüyalar görür. 2- İsmi zikreden kalp 
daralması ve sıkıntısından kurtulur.  
3- Kişi Cuma günü 1000 defa “Ya Veliyyü Ya Allah” diye zikrederse kişinin isteği gerçekleşir. 
İtaat etmeyen eş için “Ya Veliyy” ismi zikredilirse kişinin eşi itaatkâr olur. 
 

                                                  
El-Hamid (Her gün 68 defa zikredilir) 307. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 68, zikir saati müşteri, günü Perşembe. Sabah 
erken gün doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece ise gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Kişiyi herkes sever. 2- Vefkin suyunu içen küfürbaz bu alışkılığından 
vazgeçer. 3- İsmi zikreden memurun mevkisi yükselir. Ticaretle uğraşanın kazancı artar. 
 
 

                                                    



72 
 

El-Muhsi (Her gün 148 defa zikredilir) 311. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 148, zikir saati güneş, günü Pazar. Başka 
hesaba göre Zühre ve Cuma günüdür. Her iki durumda da sabah güneş doğarken ve ikindi 
namazı sonrası okunabilir. Gece okumaları için de Cuma günü akşam namazından sonra ve 
gecenin yarısında okunabilir. Pazar gecesi güneş saati yoktur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin unutkanlığı yok olur. 2- İsim 20 lokma ekmeğe 20’şer 
defa okunup istenilen kişiye yedirilirse istenilen kişinin emrine girer. 3- Kişi iffetine karşı daha 
duyarlı ve hassas hale gelir. 4- İsmi zikredenin matematik kabileyeti gelişir.  
Bu ismi, “La ilahe illallahü’l Muhsi” şeklinde okumak daha da etkilidir.  
 

                                                   
El-Mubdi (Her gün 56 defa zikredilir) 314. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 56, zikir saati müşteri, günü Perşembe. Sabah 
erken gün doğarken ve ikindi namazı sonrası. Gece ise gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Hamile kadının eşi, eşinin şehadet parmağı ile daire çizerek 20 defa “Ya 
Mübdi” diye zikrederse kadın çocuk düşürmekten kurtulur. 2- İsmi zikredip uyuyan kişi 
istediğini rüyasında görürür. 3- Vefki taşıyan yazarlık alanında yükselir. Kişinin kitapları çok 
satar.  
 

                                                        
El-Muid (Her gün 124 defa zikredilir) 316. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 124, zikir saati utarit, günü Perşembe. Bir 
hesaba göre de zikir saati zühal’dir. Bu durumda zikir günü Cumartesi’dir. Perşembe günü 
öğleden bir saat önce ve akşama bir saat kala okunabilir. Cumartesi günü sabah gün doğarken 
ve ikindi sonrası.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden psikolojik sıkıntılardan kurtulur. 2- İsmi zikreden korkulu 
rüya görmekten kurtulur.  
3- “Ya Mübdiü Ya Muiyd” isimlerinin zikrine devam edilirse unutkanlıktan kurtulunulur. 4- İsmi 
zikredenin kötü giden işleri düzelir. 
5- Sefere gidenden haber gelmediğinde herkes uyuduktan sonra evin dört tarafına isim 
zikredilir. İsim zikredildikten sonra  
“Ey geriye döndüren Allah’ım ……….yi veya ondan haberi bize ulaştır” denilirse kısa zaman da 
kayıp kişiden haber alınır. 
6- İsmi zikreden unuttuğunu bulur. 
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El-Muhyi (Her gün 68 defa zikredilir) 319. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 68, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah erken 
gün doğarken ve ikindi sonrası zikredilebilir. Gece zikretmek için gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden hapisten kurtulur. 2- İsmi sürekli zikreden hastaya baksa 
hasta iyileşir.  
3- Kötülük edilmesinden korkan kişi ismi ekmeğe zikredip yerse kötülüklerden korunur. 
 

                                                              
El-Mümit (Her gün 490 defa zikredilir) 322. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 409, zikir saati merih, günü Salı. Sabah erken 
ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim düşmana zikredilirse düşman ya mağlup olur ya da hasta olur. 
Düşman kişi ile karşılaşmak istemez. 
2- İsmi 68 defa zikredenin duası kabul olur. 
 

                                                               
El-Hayy (Her gün 18 defa zikredilir) 325. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 18-324, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.   
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsim hasta üzerine zikredilirse hasta iyileşir. 2- İsmi 300.000 defa 
zikreden hastalıktan kurtulur.  
3- Vefkin suyunu 3 gün içen hasta iyileşir. 
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El-Kayyum (Her gün 156 defa zikredilir) 327. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 156, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah erken ve ikindi sonrası ile gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmin zikri ile meşgul olan istediğini elde eder. 2- İsmin zikrine her gün 
780 defa devam edenin her işi kolay şekilde hallolur. Kişiyi herkes sever. 3- “Ya Hayyu Ya 
Kayyum” isimlerini her gün güneş doğarken 174 defa zikredenin kalp gözü açılır. 
 

                                                       
El-Vacid (Her gün 196 defa zikredilir) 329. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 196, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
erken, ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı.  
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikreden yitiğini bulur. 
 

                                                                
El-Macid (Her gün 48 defa zikredilir) 331. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 48, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah erken, 
ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı. 
Sırları ve Hikmetleri: Vefkin suyunu karı-koca içerlerse çocukları olur. 
 

                                                                 
El-Vahid (Her gün 19 defa zikredilir) 333. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 19, zikir saati merih, günü Salı. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikreden sevdiğine kavuşur. 
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Es-Samed (Her gün 70 defa zikredilir) 340. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 134, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi seher vaktinde 150 defa zikreden güzel ahlaklı olur. 
 

                                                          
El-Kadir (Her gün 305 defa zikredilir) 343. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 305, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur.  
Pazar gecesi güneş saati yoktur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden yapmak istediği iş de, alım-satım da, daha önce bilmediği 
iş ve sanat da başarılı olur. 
2- İsmi zikreden sevdiğine kavuşur. 
 

                                                     
El-Muktedir (Her gün 744 defa zikredilir) 345. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 744, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi “Ya Muktedir” diye zikreden düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. 
Kişi giriştiği hayırlı işler de başarılı olur.  
2- İsmi zikredeni herkes sever. 
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El-Mukaddim (Her gün 184 defa zikredilir) 347. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 184, zikir saati zühal, günü Cumartesi. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumak için gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden büyükler ve yetkililer arasında olur. Kişinin sözü geçerli 
olur. 2- İsim 3 gün “Ya Mukaddim” diye zikredilirse sevilen kişi sevenin yanına gelir. 3- Sınava 
girecek kişi pirinç tanesine 181 defa “Ya Mukaddim” diye zikredip pirinci yutarsa sınavda 
başarılı olur. 4- Kişi savaş sırasında düşmanla karşılaştığında ismi zikrederse savaşı kazanır.  
 

                                                       
El-Muahhir (Her gün 846 defa zikredilir) 350. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 846, zikir saati zühal, günü Cumartesi. Sabah 
erken ve ikindi sonrası ile gece yarısı. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden kişi işlerinde başarılı olur. 2- İsmi zikreden zalimlerden 
kurtulur. 
 

                                                        
El-Evvel (Her gün 37-1359 defa zikredilir) 352. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 37, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi sonrası okunur.  
Pazar gecesi güneş saati yoktur.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi sürekli zikreden öğrenci sürekli sınıfın birinci si olur. İsmi memur 
zikrederse mesleğinin en üstünlerinden olur. 2- Çocuğu olmayan kişi Cuma günü “Ya Evvel” 
diye ismi zikrederse tıbbi engel yoksa kişinin çocuğu olur. 
 

                                                   
El-Ahir (Her gün 801 defa zikredilir) 354. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 801, zikir saati merih, günü Salı ve Cuma. 
Sabah erken ve ikindi sonrası. Gece ise gece yarısı okunabilir.   
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden zalimleri ve zorbaları ıslah eder. Yoldan çıkmışları yola 
getirir. 2- “Ya Evvelü Ya Ahir” isimlerini birlikte her sabah 838 defa zikreden düşmanlarına galip 
gelir. 
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Ez-Zahir (Her gün 1106 defa zikredilir) 356. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1106, zikir saati zühal, günü Cumartesi. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumak için gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: Kötü alışkanlıkları olan kişiye isim zikredilirse kişi kötü alışkanlıklarından 
vazgeçer. Öfkeli sakinleşir.  
 

                                                       
El-Batın (Her gün 62-3844 defa zikredilir) 358. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 62, zikir saati ay, günü Pazartesi. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumalarında gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi sürekli zikredenin kalp gözü açılır. Kişiyi herkes sever. 2- İsmi 62 
defa “Ya Zahirü Ya Batın” diye zikreden vesveseden kurtulur. 
 

                                                           
El-Vali (Her gün 47-2209 defa zikredilir) 360. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 47, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi sonrası okunur. Pazar gecesi güneş saati yoktur.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin düşmanları dost olur. 2- Vefkin üzerine 47 defa isim 
zikredilir. Vefkin suyu bahçeye ve tarlaya serpilirse afattan korunur. 
 

                                                                
El-Berr (Her gün 202 defa zikredilir) 362. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 202, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
erken, ikindi sonrası ve akşamdan bir saat sonra ile gece yarısı. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikredenin düşmanı dahi olsa kişinin isteklerini gerçekleştirir.  
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El-Muteali (Her gün 551 defa zikredilir) 365. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 551, zikir saati zühal, günü Cumartesi. Sabah 
erken, akşamdan sonra ve ikindi sonrası okunabilir. Gece okumalarında ise akşamdan sonra ve 
gece yarısı.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden korunur. 2- Vefkin üzerine isim 300 defa zikredilir vefki 
taşıyanı herkes sever. 
 

                                                        
El-Tevvab (Her gün 409 defa zikredilir) 367. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 409, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumaları için de gece yarısı. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi 667 defa “Ya Rahim Ya Tevvab” diye zikreden sıkıntılardan 
kurtulur. 
2- İsim düşmana 10 defa zikredilirse düşman zalimliğinden vazgeçer. 3- Vefkin suyu haram 
yiyip içenlere içirilirse kişi yaptığı kötü işleri terk eder. 
 

                                                        
El-Müntekim (Her gün 630 defa zikredilir) 371. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 630, zikir saati merih, günü Salı. Sabah erken 
ve ikindi sonrası. Gece ise gece yarısı okunabilir.  
Sırları ve Hikmetleri: İsim zalime 7 gece üst üste 3969 defa “Ya Müntekim” diye zikredilir ve 
sonunda  
“Ya Rabbi, Ya Cebbar, Ya müntekim! Sana sığınıyorum, falan kişiden hakkımı ve intikamımı al” 
diye dua edilirse Allah, zalimden, kişinin intikamını alır. 
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El-Afüvv (Her gün 156 defa zikredilir) 373. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 156, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
erken gün doğarken ve ikindi sonrası okunabilir. Gece okuma saati yoktur.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikredenin rızık kapıları açılır. 2- İsmi zikreden vesveseden kurtulur.  
 

                                                
Er-Rauf (Her gün 286 defa zikredilir) 377. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 286, zikir saati utarit ve Zühal, günü Çarşamba 
ve Cumartesi. Utarit; sabah güneş doğarken ikindi namazından sonra ve gece yarısı. Zühal; 
sabah güneş doğarken ve yaklaşık ikindi namazı sonrasıdır. Gece ise saat 06.00 yani gece 
yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: İsim 10 defa zikredilirse öfkeli sakinleşir.  
 

                                                     
Malik’ül Mülk (Her gün 212 defa zikredilir) 380. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 212, zikir saati utarit, günü Çarşamba. Sabah 
güneş doğarken ikindi namazından sonra ve gece yarısı.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden kara da, deniz de ve havada ki tehlikelerden korunur. 2- 
İsmi 14641 defa “Ya Melik” diye zikredip sonrasında da dua edilirse kişi sıkıntılardan kurtulur 
ve kişinin istekleri gerçekleşir. 3- Kişi akşam namazına 45 dakika kala 100 defa “Malik’i 
muktedirsin. Allah’ım! Bana yardım et” diye dua ederse sıkıntılardan kurtulur. 4- Vefkin olduğu 
ticarethane bereketli olur. 
 

                                                    
Zül-Celali Vel İkram (Her gün 1100 defa zikredilir) 384. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1098, zikir saati müşteri, günü Perşembe ve 
Pazar. Pazar günü güneş saati, sabah erken gün doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece yoktur. 
Perşembe günü müşteri saati de aynıdır ve gece de saat 06.00 yani gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: 1-İsmi “Ya Zel Celali Vel İkram” diye zikredenin itibarı yükselir. 2- Vefkin 
üzerine 1098 defa isim zikredilip vefkin suyunu dargınlar içerse barışırlar. 
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El-Muksit (Her gün 209 defa zikredilir) 388. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 209, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah erken güneş doğarken ve ikindi sonrası. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden borçlarından kurtulur. 2- İsmi zikreden hapisten kurtulur. 
 

                                                  
El-Cami (Her gün 114 defa zikredilir) 391. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 114, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah gün doğarken ve ikindi namazı sonrası isim zikredilir. Gece okumalarında ise gece 
yarısı. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden kimi isterse emrine ve hizmetine alır. 2- Bir şeyini 
kaybeden  
“Ya Camiannasi liyevmin la raybe fiihi icma ala dalleti” diye dua ederse kaybettiğini bulur.  
  

                                                        
El-Ğaniyy (Her gün 1060 defa zikredilir) 393. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1060, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden istediklerini elde eder. 2- İsim hastalık veya musibet 
anında 1060 defa zikredilirse hastalık ve musibetten kurtulunulur.  
 
 
 

                                                 
El-Muğni (Her gün 1100 defa zikredilir) 395. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1100, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden zengin olur. Kişi her işte başarılı olur. 2- İsim cismani 
hastalık üzerine okunursa iyileşir. 
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El-Mafi (Her gün 161 defa zikredilir) 397. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 161, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunmalıdır. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir.  
Sırları ve Hikmetleri: İsim 1610 defa zikredilir. Daha sonra 7 defa “Allahümme ya maniu emmi 
(Zalimin ve annesinin ismi birlikte zikredilir) an icrai zulmi vel adaveh” zikredilir. Düşmanın 
yaptıkları kendisine döner. 
 

                                                             
Ed-Darr (Her gün 1001 defa zikredilir) 399. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 1001, zikir saati merih, günü Salı. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. Gece okumaları için gece yarısıdır. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikredenin düşmanı perişan olur.  
 

                                                                 
En-Nafi (Her gün 201 defa zikredilir) 403. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 201, zikir saati zühre, günü Cuma. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası ile akşamdan sonra ve gece yarısıdır.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden hangi iş de olursa olsun başarılı olur. 2- Herhangi bir yeri 
ağrıyan elini ağrıyan yere koyup ismi zikrederse ağrısı geçer. 3- İsmi zikreden doktor 
mesleğinde başarılı olur. 4- İsmi zikreden sıkıntılardan kurtulur.  
 

                                                            
En-Nur (Her gün 256 defa zikredilir) 406. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 256, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir. 
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             Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikreden vesveseden kurtulur.  
 

                                                          
El-Hadi (Her gün 20 defa zikredilir) 411. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 20, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah güneş 
doğarken ve ikindi sonrası okunmalıdır. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: 1- Vefkin suyunu içen dargınlar barışırlar. 2- Vefki anasının memesini 
emmeyen çocuk taşırsa annesinin memesini emer. 3- Kişi semaya bakarak ismi zikredip, eline 
üfleyip gözlerine sürerse kişinin gözleri nurlanır. 
  

                                                             
El-Bedi (Her gün 86 defa zikredilir) 417. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 86, zikir saati müşteri, günü Perşembe. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- Vefk malın arasına konulursa yeni kalır. 2- İsmi 700 defa zikreden 
stresten kurtulur.  
3- İsteği olan 70 defa “Ya bedias semavati vel ard” diye zikrederse istekleri gerçekleşir. 
 

                                                               
El-Baki (Her gün 113 defa zikredilir) 419. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 113, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
erken ve ikindi sonrası. Gece okunmaz.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi zikreden kişi istediğine ulaşır. 2- İsim 1000 defa “Ya Baki” diye 
zikredilirse kişi sıkıntılardan kurtulur.  
Kişi herkesin ulaşamayacağı makam ve mevkilere ulaşır. 3- Kişi elini hastanın üzerine koyup 
ismi 113 defa zikrederse hasta iyileşir. 
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El-Varis (Her gün 707 defa zikredilir) 421. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 707, zikir saati müşteri, günü Perşembe. 
Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: İsmi zikredenin işleri kolaylaşır. 
 

                                                       
Er-Reşid (Her gün 514 defa zikredilir) 424. Sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 514, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunmalıdır. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir.  
Sırları ve Hikmetleri: 1- İsmi yatsı namazından sonra 100 defa zikredenin isteği gerçekleşir. 2 
Sürekli hata yapan ve işleri ters giden kişi ismi 1000 defa zikrederse hatalarından kurtulur ve 
işleri düzene girer. 3- İsmi 504 defa zikreden makamını kaybetmez. 
 

                                                          
Es-Sabur (Her gün 298 defa zikredilir) 429. sayfa 
Ebced Değeri, Zikir Saati ve Günü: Ebced değeri 298, zikir saati güneş, günü Pazar. Sabah 
güneş doğarken ve ikindi sonrası okunmalıdır. Bir de gece yarısı. Ancak her zaman okunabilir. 
Sırları ve Hikmetleri: Hasta ismi 33 defa “Ya Sabur” diye zikrederse iyileşir. 
 
 
 
 
 
                                             KİTAB BURDA SON BULMUŞTUR…. 




